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Research Connection 2009 
Research Connection 2009 
Prague Congress Centre, Praga (República Txeca), 7 i 8 de maig de 2009 
Informació i inscripcions: http://ec.europa.eu/research/conferences/2009/rtd-2009 
 
La Comissió Europea, sota la presidència txeca de la Unió, ha organitzat aquest 
esdeveniment adreçat als investigadors interessats en donar una dimensió internacional als 
seus projectes. Les sessions donaran informació de primera mà sobre com participar amb 
èxit en convocatòries de projectes europeus de recerca, i mostraran exemples de projectes 
finançats amb fons europeus. 
 
El programa cobreix totes les àrees de participació del 7è Programa Marc de R+D europeu 
(2007-2013), tot incloent-hi diversos fòrums i sessions pràctiques. Per als què no pugan hi 
acudir, hi ha la possibilitat de seguir les ponències en directe al web oficial de 
l’esdeveniment: http://ec.europa.eu/research/conferences/2009/rtd-2009. 
***** 
La Comisión Europea, bajo la presidencia checa de la Unión, ha organizado este evento 
dirigido a los investigadores interesados en dar una dimensión internacional a sus proyectos. 
Las sesiones proporcionarán información de primera mano sobre cómo participar con éxito 
en convocatorias de proyectos europeos de investigación, y mostrarán ejemplos de 
proyectos financiados con fondos europeos. 
 
El programa cubre todas las áreas de participación del 7º Programa Marco de I+D europeo 
(2007-2013), incluyendo diversos foros y sesiones prácticas. Para aquellos que no puedan 
acudir, existe la posibilidad de seguir las ponencias en directo en el web oficial del evento: 
http://ec.europa.eu/research/conferences/2009/rtd-2009 
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