24 martie 2017
Bucureşti

COMUNICAT
Laser Valley - Land of Lights de la Măgurele, nucleul dezvoltării unei comunități
high tech unice în lume
Cea de-a șasea ediție a Cafenelei de inovare va avea loc în data de 28 martie, la Impact HUB
București (Strada Halelor nr. 5, etajul 3), între orele 15.30-20.00.
Cafeneaua de inovare este o inițiativă a Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului
Superior, a Cercetării Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) prin care se dorește crearea unui
mediu stimulativ pentru inițiativa sectorului privat cu activități în cercetare, dezvoltare și
inovare, prin aducerea în prim plan a unor modele antreprenoriale de succes și prin
credibilizarea parteneriatelor dintre actorii publici și cei privati.
Prima ediție din acest an a Cafenelei de inovare se organizează în jurul conceptului Laser
Valley, vision towards reality pornind de la ideea de dezvoltare teritorială inteligentă asociată
infrastructurii pan-europene ELI-NP. Cafeneaua își propune două sesiuni de dezbateri axate pe
activitățile derulate până în prezent în zona Măgurele și pe potențialul, oportunitatea de
business și dezvoltarea comunității locale.
„Proiectul „Laser Valley - Land of Lights” a făcut, în 2016, o serie de pași extrem de
importanți, care au marcat trecerea sa de la viziune la acțiune. Mulți oameni care cred în
simbioza om-natură-tehnologie, în responsabilitate socială și în dezvoltare durabilă, multe idei
extraordinare, multă voință și expertiză în diferite domenii de activitate, dar și multă energie
pozitivă s-au strâns în jurul unui proiect care are potențialul de a deveni un accelerator al
transformării României.
La dezbateri vor participa reprezentanți ai infrastructurii de cercetare pan-europene ELI-NP,
oficiali ai autorităților locale și specialiști în dezvoltarea de comunitati high tech. Printre aceștia
se numără Nicolae Zamfir – Director General ELI-NP, Ionel Scrioșteanu – Director Cabinet
Președinte – Consiliul Județean Ilfov, Răzvan Curduman – Consilier Președinte – Consiliul
Județean Ilfov, Dragoș Șeuleanu – Director Executiv Magurele High Tech Cluster, Oana
Craioveanu – Co-fondator Impact HUB, Andrei Borțun – CEO Millenium People și The
Institute, Ionut Tata – Founder and Chairman of The Innovation and Technology Cluster
Brașov. Aceștia vor discuta conceptul de dezvoltare teritorială inteligentă Laser Valley - Land
of Lights creată în jurul ELI-NP din Măgurele în ideea dezvoltării unui ecosistem de cercetare,
inovare și antreprenoriat.
Agenda detaliată este disponibilă pe site-ul evenimentului www.cafeneauadeinovare.ro.
Participarea este gratuită, în limita locurilor disponibile, în baza unei înregistrări online, aici.
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Informații generale privind Cafeneaua de Inovare
Seria întâlnirilor "Cafeneaua de Inovare" își propune facilitarea cadrului general pentru
finanțarea prin capital de risc și dezvoltarea instrumentelor de finanțare public-private.
Din 2012 și până în prezent evenimentul a reunit peste 400 de reprezentanți ai structurilor
europene și naționale, antreprenori din domeniul tehnologiei și investitori, promovând
excelența și spiritul antreprenorial, devenind un reper pentru comunitatea antreprenorilor
inovatori din România.
UEFISCDI este o instituție publică a cărei misiune constă în promovarea calității și leadershipului pentru învățământul superior, cercetare, dezvoltare și inovare. De asemenea, este
recunoscută pentru inițiativele și proiectele sale dedicate dezvoltării instrumentelor de finanțare
public-private, în zona de inovare.
Pentru mai multe informatii privind evenimentul și participarea vă stăm la dispoziție la adresa:
crew@cafeneauadeinovare.ro.
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