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EURORECERCA Núm. 143     Data: 12 de maig de 2009 
Infoday convocatòria 5 

16 de juny de 2009, de 09.00 a 17.00 h. 
Comissió Europea, Charlemagne building, 170 rue de la Loi 
1040 Brussel·les (Bèlgica) 
 
La Comissió Europea organitza una reunió informativa sobre la convocatòria 5 del tema 
“Tecnologies de la informació i la comunicació” del programa de Cooperació del 7è Programa 
Marc de R+D europeu. Aquest encontre tindrà com a tema central l’objectiu “Future 
Internet experimental facility and experimentally-driven research” de la convocatòria 
esmentada, que es publicarà el proper 31 de juliol amb un pressupost de 50 milions d’euros. 
El programa definitiu i inscripció en línia estaran disponibles a partir del 15 de maig a 
l’adreça: 
http://cordis.europa.eu/fp7/ict/fire/20090616-infoday_en.html 
 
El programa inclourà els següents aspectes de la convocatòria: 

• propostes, avaluació i contracte 
• característiques de l’objectiu 1.6 dins del repte 1 d’ICT. 
• recerca empírica i visionària 
• les instal·lacions experimentals FIRE: oferta, evolució, ús. 
• enfocament integral multidisciplinari de la recerca futura sobre Internet 
• la interrelació entre les tendències tecnològiques, socials i econòmiques 
• la recerca feta amb l’ús de les instal·lacions experimentals FIRE i el seu 

desenvolupament 
 
Per la vesprada, hi haurà la possibilitat de què els participants pressenten les seues idees per 
a projectes de recerca. Amb aquesta finalitat, cal seleccionar la corresponent opció al 
formulari d’inscripció, i enviar la presentació abans del 10 de juny. 
**** 
La Comisión Europea organiza una reunión informativa sobre la convocatoria 5 del tema 
“Tecnologías de la información y la comunicación” del programa de Cooperación del 7º 
Programa Marco de I+D europeo. Este encuentro tendrá como tema central el objetivo 
“Future Internet experimental facility and experimentally-driven research” de la 
convocatoria mencionada, que se publicará el próximo 31 de julio con un presupuesto de 50 
millones de euros. El programa definitivo e inscripción en línea estarán disponibles a partir 
del 15 de mayo en la dirección: 
http://cordis.europa.eu/fp7/ict/fire/20090616-infoday_en.html 
 
El programa incluirá los siguientes aspectos de la convocatoria: 

• propuestas, evaluación y contrato 
• características del objetivo 1.6 dentro del reto 1 de ICT 
• investigación empírica y visionaria 
• las instalaciones experimentales FIRE: oferta, evolución, uso. 
• enfoque integral multidisciplinario de la investigación futura sobre Internet 
• la interrelación entre las tendencias tecnológicas, sociales y económicas 
• la investigación realizada con el uso de las instalaciones experimentales FIRE  y su 

desarrollo 
 
Por la tarde, habrá la posibilidad de que los participantes presenten sus ideas para proyectos 
de investigación. Para esta finalidad, hay que seleccionar la opción correspondiente en el 
formulario de inscripción, y enviar la presentación antes del 10 de junio. 
.................................................................. 
Oficina de Projectes Europeus de Recerca 
Universitat de València 



Campus de Blasco Ibáñez 
Av. Menéndez  y Pelayo, 3-5, planta primera 
46010 València 
Tel. 96-3983621 
http://www.uv.es/operuv 
operuv@uv.es 
................................................................... 
Aquest missatge ha estat distribuït a la llista EUROTIC. Per a subscriure-s’hi, envieu un 
missatge a l’adreça listserv@listserv.uv.es amb el següent text: subscribe EUROTIC Nom 
Cognoms. Per a cancel·lar la subscripció, envieu un missatge a l’adreça 
listserv@listserv.uv.es amb el text: signoff EUROTIC. 
 
 
 
 


