9 decembrie 2013
Bucureşti

Info – Day şi Brokerage
Programul de cercetare "Research within priority sectors" - Mecanismul Financiar SEE 2009-2014

Ministerul Educaţiei Naţionale, în calitate de Operator de Program şi Unitatea Executivă pentru Finanţarea
Învăţământului Superior a Cercetării, Dezvoltării şi Inovarii, în calitate de Agenţie de Implementare, organizează
evenimentul de informare publică (Info Day) pentru competiţia 2013 din cadrul Programului "Research
within priority sectors" în data de 10 decembrie 2013, la Universitatea Politehnica din Bucureşti, Amfiteatrul
01, situat în Corpul A al Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei - Complex „Leu”.
Evenimentul de identificare parteneri (Brockerage) asociat acestei competiţii va avea loc pe 10 decembrie,
în intervalul orar 14:00 - 17:00 şi în 11 decembrie între orele 9:00-12:00, în clădirea Bibliotecii Universităţii
Politehnica din Bucureşti (Str. Splaiul Independenţei, Nr.313).
Informaţii generale despre Program, ghidul aplicanţilor, ghidul evaluatorilor şi instrucţiuni privind modul de
depunere a propunerilor de proiecte vor fi expuse, în cadrul evenimentului de informare publica, de către
reprezentanţi ai agenţiilor de finanţare din Norvegia şi România.
Evenimentul de identificare parteneri este organizat cu scopul de a facilita întâlnirea între cercetătorii din
Norvegia, Liechtenstein, Islanda şi România (ţări partenere ale Programului), în vederea stabilirii de
parteneriate care să se materializeze în propuneri de proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare, tip Joint
Research Projects (JRP), depuse în competiţia, cu termen limită depunere aplicaţii 17 ianuarie 2014,
organizată în cadrul Programului Research within priority sectors.
Printre participanţii la evenimente se numără reprezentanţi ai Ambasadei Norvegiei în România, Ministerul
Fondurilor Europene şi Ministerul Educaţiei Naţionale.
Potrivit Memorandumului de Înţelegere pentru Mecanismul Financiar SEE 2009-2014 una din ariile de program
se adresează cercetării ştiinţifice "Research within priority sectors". Programul contribuie la reducerea
disparităţilor economice şi sociale în Spaţiul Economic European şi la consolidarea relaţiilor bilaterale, prin
intensificarea cooperării în domeniul cercetării între comunităţile ştiinţifice din cele 4 ţări partenere.
Bugetul total alocat acestei cometiţii este in valoare de 21.681.063 euro. Valoarea minimă solicitată pentru un
proiect este de 500.000 euro iar valoarea maximă este de 1.500.000 euro pentru o perioadă de 3 ani.
Link-uri utile:
www.uefiscdi.gov.ro/Public/cat/786/European-Economic-Area--EEA-Romania-Norvegia.html
www.research.edu.ro/
www.eeagrants.org/

Pentru mai multe detalii contactaţi:
Adriana Rotar
Tel: 021.307.19.67; 0731232325
Email: adriana.rotar@uefiscdi.ro

