Iași, 6 mai 2019

Doamnă/Domnule Decan,
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizează în perioada de 23-24 mai 2019 cursul “How to
write a successful Horizon 2020 project”. Acest eveniment își propune să le ofere cercetătorilor informații
practice asupra conținutului unei cereri de finanțare pentru proiecte din programul Orizont 2020, o
prezentare a finanțărilor Acțiunilor Marie Skłodowska-Curie precum și o viziune asupra noului program
Horizon Europe.
Evenimentul se desfășoară în cadrul proiectului Dezvoltarea capacității de inovare și creșterea impactului
cercetării de excelență la UAIC. Acest proiect a primit finanțare în cadrul competiției Proiecte de
dezvoltare instituțională – Proiecte de finanțare a excelenței în CDI, organizată de Ministerul Cercetării şi
Inovării în cadrul Planului Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI
III).
Întâlnirea se adresează tuturor cercetătorilor, atât celor din domeniul științelor reale, cât și celor din
domeniul științelor umaniste, indiferent de nivelul de experiență.
Cursul va fi susținut de dl. Emmanuel Ovon Babatunde, Senior Adviser (International Research) la
Universitatea Bergen, expert în accesarea programului Orizont 2020. Dl. Emmanuel Ovon Babatunde este
expert evaluator pentru Acțiunile Marie Skłodowska-Curie din Programul de cercetare și inovare Orizont
2020 și are experiență ca evaluator FP6 și FP7.
Evenimentul se va desfășura pe parcursul a două zile, respectiv 23 și 24 mai, la Turnul de Apă al Universității
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași. În timpul evenimentului comunicarea va fi în limba engleză. Atașat vă
prezentăm agenda întâlnirii.
Pentru înscriere, vă rugăm să completați Formularul de înscriere atașat. Înscrierea se va face în ordinea
primirii fișei de înscriere transmisă prin email (scanată) la adresa: diana.lina@uaic.ro, dar nu mai târziu de
22 mai 2019.
Informații suplimentare și detalii despre eveniment se pot obține de la Serviciul pentru Administrarea
Proiectelor de Cercetare Științifică din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, persoană de
contact : Elena FELICE, tel.: 0232 201024, email: eradu@uaic.ro.
Cu aleasă considerație,
Prof.univ.dr. Marius Alin ANDRIEȘ,
Directorul proiectului
„Dezvoltarea capacității de inovare și creșterea impactului cercetării de excelență la UAIC”

“Acest proiect este finanțat de Ministerul Cercetării și Inovării prin Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de
cercetare-dezvoltare, Subprogram 1.2 – Performanță instituțională- Proiecte de finanțare a excelenței în CDI, Contract
nr.34PFE/19.10.2018”

