FM MANAGEMENT CONSULTANCY

Stimata Doamna/Stimate Domn,
Va invitam sa faceti parte, ca membru, în clusterul ROHEALTH – Clusterul pentru Sănătate,
constituit in scopul stimularii activitatii de inovare, pentru dezvoltarea capacitatii de cercetare-dezvoltare
membrilor clusterului si pentru cresterea competitivitatii economice a clusterului.

-

-

-

Astfel, membri clusterului ROHEALTH au urmatoarele beneficii:
Access la informare personalizata privind finantarea publica, atat nationala, cat si internationala (UE
si alte tari) pentru stimularea activitatii clusterelor de inovare prin investitii pentru cercetaredezvoltare;
Verificarea eligibilitatii solicitantului si a proiectelor in vederea accesarii acestor surse destinate
stimularii activitatilor de cercetare-dezvoltare in parteneriat;
Fac parte dintr-un grup de entitati centrate pe inovare, atat pentru cercetare-dezvoltare-inovare, cat si
pentru cresterea performantelor de piata ale membrilor grupului;
Posibilitatea utilizarii in comun de facilități, utilizarea in comun de echipamente de cercetareinovare;
Facilitarea schimbului de know-how si accesului la expertiză;
Promovarea institutiei/organizatiei si transferul de cunostinte de specialitate, de contacte, acces la
informatii specializate si colaborarea cu ceilalti membri ai clusterului (intreprinderi, institute de
cercetare, universitati, organizatii neguvernamentale);
Acces la rezultatele de cercetare si inovare de la nivel international prin asocierea cu clustere
internationale (cu membri din Uniunea Europeana si nu numai).

Organizarea in clustere si poli de competitivitate este o prioritate a Uniunii Europene, acestea fiind
finantate prioritar atat prin Orizont 2020, cat si prin mecanisme nationale (cu finantare din fonduri structurale
sau din bugetul de stat).
FM Management Consultancy SRL este initiatoarea acestui proiect si cea care isi asuma
administrarea acestuia si activitatile de organizare a infiintarii.
Ca entitate juridica, clusterul este constituit ca o asociere de persoane fizice si juridice, organizate in
baza Ordonantei Guvernului nr. 26 din 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, care si-a definit ca
misiune, viziune, scop si obiective, stimularea activitatilor inovatoare prin colaborarea dintre entitatile parti
ale clusterului, cu finalitate care sa contribuie la dezvoltarea capacitatii de cercetare-dezvoltare si la cresterea
competitivitatii economice a clusterului.

În cazul în care considerați oportun să faceți parte din acest Cluster, vă rugăm să o contactați
pe dra. Andrada Serafim, email rohealth@rohealth.ro, pentru a primi documentele de adeziune.
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