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Anunt propunere proiect
Anunt afisat pe 02.07.2015
Status anunt: activ

INOE 2000-IHP va invita sa participati in proiectul care va fi propus spre finantare prin PROGRAMUL
OPERATIONAL COMPETITIVITATE (POC) 2014-2020, AXA PRIORITARA 1 – CERCETARE, DEZVOLTARE
TEHNOLOGICA SI INOVARE (CDI) IN SPRIJINUL COMPETITIVITATII ECONOMICE SI DEZVOLTARII
AFACERILOR,
ACTIUNEA
1.2.3
Tip
proiect
PARTENERIATE
PENTRU
TRANSFER
DE
CUNOSTINTE (Sectiunea G).
Va asteptam sa va exprimati interesul pentru tema urmatoare:

TEHNOLOGII ECO-INOVATIVE DE VALORIFICARE A DESEURILOR DE BIOMASA
Pentru detalii click aici ....

completand formularul "Expresie de Interes", disponibil aici (Expresie_de_Interes.doc

) sau la adresa web de mai sus.
Detalii despre participare, despre derularea si finantarea proiectelor propuse in cadrul programului POC
sunt disponibile la adresa
http://poscce.research.ro/ro/articol/2481/informare-br-si-publicitate-ghid-unic-spre-consultare-sectiunile-a-b-c-d-e

NOU!

18.08.2016

Va informam ca acest proiect este aprobat pentru finantare si asteptam ca firmele interesate de tema proiectului
sa-si exprime interesul de participare la derularea acestuia, incepand cu septembrie 2016.
Telefon: 021.336.39.91; e-mail: fluidas@fluidas.ro.

NOU!

Informare 01.11.2016

Masa rotunda pentru lansarea proiectului ECOVALDES
11 noiembrie 2016, Hotel Palace, Baile Govora
In ziua de 11.11.2016, in intervalul orar 9-11, va avea loc masa rotunda pentru lansarea proiectului cu tema
«Tehnologii eco-inovative de valorificare a deseurilor de biomasa» (ECOVALDES), proiect cofinantat din
Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Competitivitate (POC) 2014-2020,
Sectiunea G.
Masa rotunda se va organiza, ca sectiune distincta, in cadrul Conferintei Internationale de Hidraulica si Pneumatica
HERVEX-2016 (9-11 noiembrie), la Baile Govora (Hotel Palace), jud. Valcea.
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In cadrul evenimentului mentionat va fi prezentata oferta de servicii stiintifice si tehnologice a INOE 2000- IHP pe
tema proiectului.
Sunt asteptate sa participe la eveniment firmele interesate de transfer de cunostinte din domeniul acestui proiect.
Pentru informatii suplimentare:
Dr. ing. Gabriela Matache
Director de proiect
Telefon: 021.336.39.91; e-mail: fluidas@fluidas.ro.
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