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EURORECERCA Núm. 137     Data: 5 de maig de 2009 
Prorroga data límit convocatòria Biocombustibles UE-Brasil 

 
La data límit per a presentar propostes a la convocatòria coordinada de biocombustibles 
entre la Unió Europea i el Brasil, FP7-ENERGY-2009-BRAZIL, ha estat ajornada a causa del 
retard en la publicació de la convocatòria al Brasil. Us recordem que aquesta convocatòria va 
adreçada als projectes de desenvolupament de tecnologies avançades per a la producció de 
biocombustibles de segona generació amb matèries primeres que provenen del Brasil i 
d’Europa. Només s’hi podran presentar els projectes que incloguen la coordinació amb un 
projecte brasiler. Les activitats de recerca se centraran en el desenvolupament i les millores 
tecnològiques de matèries primeres, tecnologies de transformació, integració de processos i 
sostenibilitat. S’espera que els projectes puguen incloure els treballs d’enginyeria de la 
tecnologia desenvolupada, a més de tractar-hi el concepte d’integració energètica, i que 
finalitzen amb el disseny d’una planta de biocombustible. 
 
La nova data límit, que serà la mateixa que la data límit de la convocatòria brasilera, es 
donarà a conèixer en el moment de la seua publicació. De moment, per raons tècniques, s’ha 
establert una data límit provisional per al 19 de juny de 2009, encara que aquesta data 
podrà ser modificada tenint en compte la publicació de la convocatòria brasilera. 
 
Tota la informació sobre aquesta convocatòria es troba disponible en l’enllaç següent: 
 
FP7-ENERGY-2009-BRAZIL 
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=1
92 
 
Pressupost orientatiu: 4 milions d’euros. 
 
Més informació: Ángeles Sanchis, ext. 51276  operuv@uv.es 
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Aquest missatge ha estat distribuït a la llista EUROENERGIA. Per a subscriure-s’hi, envieu un 
missatge a l’adreça listserv@listserv.uv.es amb el text: subscribe EUROENERGIA Nom 
Cognoms. Per a cancel·lar la subscripció, envieu un missatge a l’adreça 
listserv@listserv.uv.es amb el text: signoff EUROENERGIA. 


