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EURORECERCA núm. 133         Data: 24 d’abril de 2009 
 
Jornada de treball sobre convocatòries ENIAC 
 
Data: 30 d’abril de 2009, de 10 a 13 hores. 
Lloc: Sala 2, planta 3ª Est del MICINN, carrer Albacete, 5 – Madrid 
Inscripcions: eniac@micinn.es. Places limitades.  
 
El Ministeri de Ciència i Innovació, juntament amb el CDTI, celebra el proper dijous 30 d’abril 
una jornada de treball sobre les convocatòries d’ENIAC, una Iniciativa Tecnològica Conjunta 
(JTI) europea en el camp de la nanoelectrònica i les seues aplicacions a tots els sectors (més 
informació a http://www.eniac.eu). L’objectiu principal d’aquesta jornada és resoldre els 
dubtes de la convocatòria actualment oberta (codi ENIAC-2009-1): condicions de 
participació, criteris d’elegibilitat, finançament europeu i nacional, procediments, terminis i 
documentació requerida. 
 
Ponents: Paloma Velasco, Representant del CDTI en ENIAC; Carles Cané, Representant del 
MICINN en ENIAC; Francisco Larios, Subdirector General Adjunt de la SG de Programes 
Europeus.  
 

Més informació: Ángeles Sanchis, ext. 51276. 
********* 
Jornada de trabajo sobre convocatorias ENIAC 
Fecha: 30 de abril de 2009, de 10 a 13 horas. 
Lugar: Sala 2, planta 3ª Este del MICINN, C/ Albacete, 5 – Madrid 
Inscripciones: eniac@micinn.es. Plazas limitades.  
 
El Ministerio de Ciencia e Innovación, junto con el CDTI, celebra el próximo jueves 30 de 
abril una jornada de trabajo sobre las convocatorias de ENIAC, una Iniciativa Tecnológica 
Conjunta (JTI) europea en el campo de la nanoelectrónica y sus aplicaciones a todos los 
sectores (más información en http://www.eniac.eu). El objetivo principal de la jornada es 
resolver las dudas de la convocatoria actualmente abierta (código ENIAC-2009-1): 
condiciones de participación, criterios de elegibilidad, financiación europea y nacional, 
procedimientos, plazos y documentación requerida. 
 
Ponentes: Paloma Velasco, Representante del CDTI en ENIAC, Carles Cané, Representante 
del MICINN en ENIAC; Francisco Larios, Subdirector General Adjunto de la SG de Programas 
Europeos. 
 
Más información: Ángeles Sanchis, ext. 51276. 
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