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Hackathon

Ai un proiect de cercetare �nanțat de UEFISCDI sau din alte fonduri publice sau
private și vrei să-ți duci soluția spre comercializare?
Innovation Labs, împreună cu UEFISCDI, îți oferă șansa de a prezenta proiectul
tău în fața Investitorilor, Fondurilor de Venture Capital, Incubatoarelor,
Companiilor Multinaționale sau a Instituțiilor Publice! În acest program, în
ultimii 2 ani, numeroase proiecte de cercetare au avut șansa să �e scalate spre
produse care sunt testate și validate în piață pentru a � comercializate.
Înscrierea pentru participarea la cele 5 evenimente tip Hackathon din 2022
se poate face până la datele de:
• 11 martie, inclusiv, pentru evenimentele din 12-13 martie organizate în ClujNapoca, Sibiu, Iași și Timișoara;
• 17 martie, inclusiv, pentru evenimentele din 19-20 martie ce au loc în
București.
Detalii privind avantajele participării în programul Innovation Labs găsiți aici

Înregistrează-te

Competiții internaționale

Unitatea NCP a Programului

Cloud-ul European pentru Știință
(EOSC)

vă

invită

să

Orizont Europa din cadrul UEFISCDI

Deschisă

organizează în data de 17

participați la competiția deschisă și

februarie o sesiune de prezentări

să creați noua identitate vizuală a

și discuții privind acțiunile și

EOSC- rețeaua datelor de cercetare.

instrumentele Marie SklodowskaPână la data de 25 februarie 2022,

Curie (MSCA).
Evenimentul este adresat atât
tinerilor cercetători interesați de
programe doctorale, postdoctorale,
cât și celor ce doresc să aplice în
proiecte ce vizează schimburile
internaționale și intersectoriale pe
termen scurt de personal din
domeniul cercetării și inovării,
derulate în Europa și în afara
acesteia.

Asociația EOSC acceptă propuneri
pentru un logo care poate � utilizat
în diferite medii: pagini web, rețele
sociale
și
materiale
tipărite.
Candidaturile eligibile vor � mai
întâi evaluate de un juriu format
din designeri renumiți și experți
EOSC. Câștigătorul va primi un
premiu de 5.000 EUR și va avea
șansa de a-și prezenta lucrările la
următorul Simpozion EOSC, care
reunește experți din întreaga
Europă.
Înscrie-te
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Adresa: Str. Mendeleev nr. 21-25,Sector 1, Cod 010362, Bucuresti.
Website: ue�scdi.gov.ro E-mail: o�ce@ue�scdi.ro
Tel: 004 021 30 23 850 Fax: 004 021 31 15 992
Program de lucru: Luni - Vineri 8:00-16:00
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