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COMUNICAT
Impactul investițiilor în soluții digitale pentru sănătate și o viață activă
Cea de-a noua ediție a Cafenelei de Inovare va avea loc în data de 14 decembrie 2018, la
TechHub Bucharest (Strada Nicolae Filipescu nr. 39-41), între orele 12.00-17.00.
Cafeneaua de inovare este o inițiativă a Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului
Superior, a Cercetării Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) ce vizează crearea unui mediu stimulativ
pentru inițiativa sectorului privat cu activități în cercetare, dezvoltare și inovare, prin aducerea în
prim plan a unor modele antreprenoriale de succes și prin credibilizarea parteneriatelor dintre
actorii publici și cei privați.
Programul „Active and Assisted Living (AAL)”, finanțat de Comisia Europeană și statele membre
AAL, urmărește crearea unor condiţii mai bune de viaţă pentru persoanele în vârstă şi consolidarea
oportunităţilor în domeniul industrial în Europa, prin utilizarea tehnologiei informaţiei şi
comunicaţiilor (TIC), crearea unei mase critice de cercetare, dezvoltare şi inovare la nivel european
în domeniul AAL și asigurarea unui cadru coerent de cooperare la nivel european, compatibil
diversităţii naţionale şi regionale.
Această ediție a Cafenelei de inovare se organizează în jurul conceptului Active and Assisted
Living, pornind de la impactul investițiilor în domeniul sănătății digitale. Evenimentul, desfășurat
în limba engleză, va consta într-o sesiune de pitching dedicată companiilor active în sectorul AAL,
care își vor prezenta soluțiile în fața unui juriu format din investitori, fiind urmată de două paneluri
de dezbateri, susținute de MARIE și InnoHPC. Primul va analiza cum este privit impactul de către
investitori și cum este evaluat acesta, iar cel de-al doilea va aborda folosirea tehnologiei digitale și
a calculului de înaltă performanță în zona medicală prin prezentarea unor aplicații practice.
La dezbateri vor participa reprezentanți ai companiilor din România și din străinătate ce dezvoltă
soluții în domeniul sănătății digitale, investitori și membri ai mediului academic. Printre aceștia se
numără: George Georgescu - Connected Medical, Carles Sans – Eurecat, Mervyn Suffield iCare247, Bogdan Cramariuc - IT Centre for Science and Technology, Jon Arambarri –
MEMENTO, Iulian Anghelache - SENSE-GARDEN, Razvan Purcarea – SingularLogic, Javier
Herrero Sanchez - Smart Health TV Solution, Luiza Spiru - Ana Aslan International Foundation,
Bogdan Atanasiu - Blue Dome Capital, Andrei Tabarcea - Business Angels Romania, Marius
Ghenea - Catalyst Romania, Oana Craioveanu - Impact Hub Bucharest, Irina Anghel - South
Eastern European Private Equity and Venture Capital Association, Ion Matei Dumitrescu TechAngels Romania, Cristina Țoncu – Techcelerator, Elena Ovreiu – LiveCare, Emil Slusanschi –
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UPB și Asociatia ARCAS, Sebastian Stefaniga – Universitatea de Vest din Timisoara. Discuţia va
fi axată pe interesul investitorilor pentru soluții noi în domeniul sănătății, impactul investițiilor în
raport cu rentabilitatea și modul în care acestea sunt evaluate.
Agenda detaliată este disponibilă pe site-ul evenimentului: www.cafeneauadeinovare.ro.
Participarea este gratuită, în limita locurilor disponibile, în baza unei înregistrări online, aici.

Informații generale privind Cafeneaua de Inovare
Seria întâlnirilor „Cafeneaua de Inovare” își propune facilitarea cadrului general pentru finanțarea
prin capital de risc și dezvoltarea instrumentelor de finanțare public-private.
Din 2012 și până în prezent, evenimentul a reunit peste 500 de reprezentanți ai structurilor
europene și naționale, antreprenori din domeniul tehnologiei și investitori, promovând excelența și
spiritul antreprenorial, devenind un reper pentru comunitatea antreprenorilor inovatori din România.
UEFISCDI este o instituție publică a cărei misiune constă în promovarea calității și leadership-ului
pentru învățământul superior, cercetare, dezvoltare și inovare. De asemenea, este recunoscută
pentru inițiativele și proiectele sale dedicate dezvoltării instrumentelor de finanțare public-private,
în zona de inovare.
Pentru mai multe informatii privind evenimentul și participarea, vă stăm la dispoziție la adresa:
crew@cafeneauadeinovare.ro.
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