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Consultare

Opiniile și sugestiile dumneavoastră legate de Documentul Strategic privind
Cadrul Dezvoltării Științei Deschise în România pot � transmise până în data
de 30 septembrie 2022, prin intermediul unui scurt chestionar care poate �
completat aici.
În contextul derulării proiectului “Creșterea capacității sistemului CDI de a
răspunde provocărilor globale. Consolidarea capacității anticipatorii de elaborare a
politicilor bazate pe dovezi” – SIPOCA592, a fost elaborat acest document ce
reprezintă Cartea Verde a tranziției către știința deschisă (2022-2030), cu rol de
suport pentru dialog și consultare publică.
Mai multe informații pot � accesate aici
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Evenimente

Participă la sesiunea online de
informare și training desfășurată în
data de 16 septembrie 2022,
intervalul 10.00 - 11.30, pentru a
a�a informații detaliate și practice
despre ERC Synergy Grants.
Scopul acestei sesiuni este de a
oferi comunității științi�ce din
România informații despre procesul
de elaborare, depunere și implicit
evaluare, pentru a ști cum să se
abordeze, cu mai multe șanse de
succes, o propunere de proiect
pentru un astfel de tip de grant
ERC.
Evenimentul este organizat de
Unitatea NCP@UEFISCDI având-o
invitată pe Doamna Dr. Agnes
Kulcsar, coordonator competiție
ERC Synergy Grants.
Înregistrare

Prezentarea o�cială în România a
programului LIF GLOBAL 2023,
organizat de Royal Academy of
Engineering, UK are loc în cadrul
evenimentului Cafeneaua de
Inovare , din 26 septembrie, ora
16:00, la sediul Commons Accel din
Str. Halelor nr 5, București.
LIF Global (Leaders in Innovation
Fellowship) este un program de
formare și mentorat care oferă
sprijin equity-free
antreprenorilor din întreaga
lume. Partener al LIF Global încă
din 2021, UEFISCDI a facilitat
atragerea de participanți români,
România devenind, astfel, prima
țară europeană care se alătură
acestui program.
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