Buna ziua,
Va transmitem o lista de noutati. Nu uitati, pe conturile FB gasiti si alte oportunitati sau materiale
interesante
https://www.facebook.com/ADRCentru.ro
https://www.facebook.com/EDregiuneacentru
La sectiunea noutati, din aceasta saptamana, avem:
***

In cadrul unui eveniment online, Comisia Europeană a lansat Consiliul European pentru
Inovare (CEI), cu un buget de peste 10 miliarde EUR (în prețuri curente) pentru perioada
2021-2027, în scopul dezvoltării și al extinderii inovațiilor revoluționare. Bazat pe un
program-pilot de succes derulat în cadrul programului Orizont 2020, CEI nu este doar o
noutate a programului Orizont Europa, ci este unic în lume: el combină cercetarea în
domeniul tehnologiilor emergente cu un program de accelerare și cu un fond de investiții
special, Fondul Consiliului European pentru Inovare, și are ca scop extinderea
întreprinderilor nou-înființate și a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) inovatoare.
Aproximativ 3 miliarde EUR din bugetul CEI vor fi transferați în Fondul CEI. De asemenea, a
fost publicat primul program de lucru anual al CEI, care deschide oportunități de finanțare în
valoare de peste 1,5 miliarde EUR în 2021. Totodată, au început înscrierile pentru două
premii, și anume premiul pentru femeile inovatoare și cel pentru Capitala europeană a
inovării.
Link comunicat de presă.
****
Din 17 martie, Comisia Europeană propune crearea unei adeverințe electronice verzi pentru
a facilita libera circulație, în condiții de siguranță, în interiorul UE în timpul pandemiei de
COVID-19. Adeverința electronică verde va constitui dovada că deținătorul a fost vaccinat
împotriva COVID-19, a primit un rezultat negativ la testul de depistare a infecției cu virusul
SARS-CoV-2 sau s-a vindecat de COVID-19. Adeverințele vor fi disponibile gratuit, în
format digital sau pe suport de hârtie, și vor include un cod QR care să le garanteze
securitatea și autenticitatea. Comisia va institui un portal pentru a se asigura că toate
adeverințele pot fi controlate în întreaga UE și va sprijini statele membre în ceea ce privește
punerea în aplicare din punct de vedere tehnic a adeverințelor. Statele membre au în
continuare responsabilitatea de a decide ce restricții în materie de sănătate publică pot fi
eliminate pentru călători, dar vor trebui să aplice aceste derogări în același mod și călătorilor
care dețin o adeverință electronică verde.
Mui multe informatii in comunicatul de presă
***
Comisia Europeană a adoptat primul plan strategic pentru Orizont Europa, noul program de
cercetare și inovare al UE în valoare de 95,5 miliarde EUR în prețuri curente. Planul strategic
reprezintă o noutate în cadrul programului Orizont Europa și stabilește orientările strategice
pentru direcționarea investițiilor în primii patru ani ai programului.
Promovarea unei autonomii strategice deschise prin orientarea dezvoltării tehnologiilor,
sectoarelor și lanțurilor valorice digitale, generice și emergente esențiale;
 Refacerea ecosistemelor și a biodiversității Europei și gestionarea durabilă a
resurselor naturale;

 Transformarea Europei în prima economie digitală circulară, neutră din punct de
vedere climatic și sustenabilă;
 Crearea unei societăți europene mai reziliente, mai favorabile incluziunii și mai
democratice.
Primele cereri de propuneri vor fi lansate în primăvara anului 2021 și vor fi prezentate în
cadrul Zilelor europene ale cercetării și inovării din 23-24 iunie.
Detalii în comunicatul de presă.
****
Participați la prima ediție a Zilelor Datelor Deschise ale UE 2021 în perioada 23-25 noiembrie
2021! Inspirați-vă și descoperiți cele mai noi tendințe și cele mai inovatoare soluții în acest
domeniu!
Acest eveniment complet online va începe cu EU DataViz 2021, o conferință privind datele
deschise și vizualizarea datelor, pe 23 și 24 noiembrie. Se va încheia cu finala EU Datathon,
competiția anuală de date deschise, pe 25 noiembrie. http://europedirectadrcentru.ro/index.php/stiri/stiri-uniunea-europeana/1435-participa-la-zilele-datelordeschise-ale-ue
****
CENTRUL DE VIZITATORI AL COMISIEI EUROPENE VĂ AȘTEAPTĂ. Vizitele la Comisia
Europeană în Bruxelles sunt suspendate momentan, dar puteți afla mai multe despre ceea ce
face UE - fără a călători în Belgia – printr-o vizită virtuală online la Centrul de vizitatori.
http://europedirect-adrcentru.ro/index.php/stiri/stiri-regiunea-centru/1433-centrul-devizitatori-al-comisiei-europene-va-asteaptav
*****
Eveniment online: Matchmaking și discuții cu experți online privind producția de ambalaje:
22 – 26 martie 2021
http://www.adrcentru.ro/proiecte-regionale/matchmaking-si-discutii-cu-experti-onlineprivind-productia-de-ambalaje-22-26-martie-2021/
***

Eveniment de afaceri dedicat actorilor din industria modei | 26 – 30 Aprilie 2021
Detalii http://www.adrcentru.ro/proiecte-regionale/moda/
****
Detalii despre contracte de finantare semnate sau prelungiri termen depunere proiecte in
sectiunea
din
site:
http://www.adrcentru.ro/comunicare-cat-adrc/evenimente-sicomunicate/

