
 
 
 
 
 
 
Notícies de l’Oficina de Projectes Europeus de Recerca de la Universitat de València 
 

EURORECERCA núm. 115         Data: 23 de març de 2009 
 
Convocatòria: ENIAC Joint Undertaking (JU) 
 
ENIAC ha publicat, amb data 19-03-2009, una convocatòria per a la presentació de 
propostes de projectes en el camp de la nanoelectrònica, amb el codi ENIAC-2009-1. 
ENIAC és una empresa comuna (joint undertaking) creada el mes de febrer de 2008 per a la 
implementació d’una iniciativa tecnològica conjunta (JTI) en nanoelectrònica: el component 
principal d’aquesta JTI és un programa de recerca per a la integració i la miniaturització 
d’aparells per incrementar-ne la funcionalitat. L’empresa comuna ENIAC és una societat 
publicoprivada que aglutina la Comissió Europea i uns 17 països europeus amb AENEAS, una 
associació que representa els actors de R+D en l’àrea de nanoelectrònica (empreses, centres 
de recerca i universitats). Els projectes d’ENIAC són projectes de recerca orientats cap a la 
indústria, que contribueixen a generar i millorar noves tecnologies per reforçar la 
competitivitat de la indústria europea i facilitar l’emergència de nous mercats i aplicacions de 
la nanoelectrònica, que responen a necessitats de la societat. 
 
Les prioritats de recerca i desenvolupament (R+D) de la convocatòria inclouen: 
 

- nanoelectrònica per a la salut i el benestar 
- nanoelectrònica per al transport i la mobilitat 
- nanoelectrònica per a la seguretat 
- nanoelectrònica per a l’energia i el medi ambient 
- nanoelectrònica per a les comunicacions 
- nanoelectrònica per a l’e-society 
- mètodes i eines de disseny per a la nanoelectrònica 
- equipament i materials per a la nanoelectrònica 

 
Els projectes han de formar un consorci compost, almenys, de tres entitats independents 
establertes a tres països diferents membres d’ENIAC (Àustria, Bèlgica, Txèquia, Estònia, 
França, Alemanya, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Països Baixos, Noruega, Polònia, 
Portugal, Eslovàquia, Espanya, Suècia, Regne Unit). 
 
Per a la presentació del projecte complet és obligatori haver lliurat prèviament un resum del 
projecte. Data límit de presentació del resum del projecte: 6 de maig de 2009, a les 17.00 
h (hora local de Brussel·les). Data límit de presentació del projecte complet: 3 de setembre 
de 2009, a les 17.00 h (hora local de Brussel·les). 
 
Contacte nacional per a ENIAC: Oficina Europea, tel. 916037985 eniac@mec.es. CDTI: 
Paloma Velasco, tel. 915815562 PVG@cdti.es 
 
Tota la informació d’aquesta convocatòria, la podeu trobar en l’enllaç 
http://www.eniac.eu/web/calls/callforproposals.php 

 
Més informació: Ángeles Sanchis, ext. 51276 
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