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EURORECERCA Núm. 104     Data: 10 de març de 2009 
Convocatòria: Suport de l’ESF a tallers d’exploració 
 
La Fundació Europea de la Ciència (ESF) convoca anualment ajudes per a donar suport 
a la celebració de tallers en els quals puguen reunir-se científics europeus rellevants per 
a explorar àrees d'investigació emergents o infraestructures d'investigació que hagen 
d'abordar-se des del punt de vista de la col·laboració europea. 
 
Cada any, l'ESF finança aproximadament 50 tallers en totes les àrees científiques. Per a 
enguany han estat aprovats 59 tallers. 
 
Fins al 30 d'abril del 2009 està obert el termini per a la presentació de noves propostes 
que es desenvoluparan durant l'any 2010.  
 
Més informació disponible al web de l'ESF: http://www.esf.org/activities/exploratory-
workshops.html 
***** 
La Fundación Europea de la Ciencia (ESF) convoca anualmente ayudas para apoyar la 
celebración de talleres donde puedan reunirse científicos europeos relevantes para 
explorar áreas de investigación emergentes o infraestructuras de investigación que 
deban abordarse desde el punto de vista de la colaboración europea. 
 
Cada año, la ESF financia aproximadamente talleres en todas las áreas científicas. Para 
este año, se han aprobado 59 talleres. 
 
El plazo de presentación de propuestas está abierto hasta el 30 de abril de 2009, para 
actividades que se llevarán a cabo durante el año 2010.  
 
Más información disponible en la web de la ESF: 
http://www.esf.org/activities/exploratory-workshops.html 
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