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Jornada informativa. Convocatòria 5 + taller interactiu 

 
A continuació us detallem dos esdeveniments organitzats per la Unitat Proactiva de 
Tecnologies Futures i Emergents (FET Proactive) de la Comissió Europea, que tindran lloc el 
23 i 24 de juny de 2009 a Brussel·les (Bèlgica). 
 
1) Jornada informativa sobre Tecnologies Futures i Emergents (FET) de la propera 
convocatòria 5 d’ICT. 
24 de juny de 2009 
Comissió Europea, Brussel·les (Bèlgica) 
 
Temes que s’hi abordaran: 
 
ICT-2009.8.4 Human Computer Confluence (HC-CO) 
Recerca sobre noves maneres per a comunicar-se entre els humans i els ordinadors. 
ICT-2009.8.5 Self-Awareness in Autonomic Systems (AWARENESS) 
Recerca sobre com optimitzar el rendiment general i l’ús de recursos de sistemes en resposta 
a circumstàncies canviants. 
ICT-2009.8.6 Towards Zero-Power ICT 
Recerca sobre com aprofitar l’energia a escala nanomètrica i el seu ús en sistemes d’energia 
ultra baixa. 
ICT-2009.8.9 Comunitats de Coordinació, plans i accions en les iniciatives 
FET Proactive 
ICT-2009.8.10 La identificació de nous temes de recerca, assessorament 
de les tendències globals emergents de ciència i tecnologia en ICT per a les 
futures iniciatives FET Proactive. 
 
Més informació i inscripció (gratuïta): http://cordis.europa.eu/fp7/ict/fet‐proactive/ie‐
june09_en.html 
 
2) Taller Interactiu sobre l’objectiu “towards zero-power ICT” 
Vesprada del 23 de juny de 2009 
Comissió Europea, Brussel·les (Bèlgica) 
 
L’objectiu d’aquest taller és crear un punt de vista comú de les visions i oportunitats 
relacionades amb l’objectiu “towards zero-power ICT” i proporcionar un document de base 
que servisca d’inspiració per als investigadors interessats a participar en aquesta nova àrea 
de recerca de Tecnologies Futures i Emergents (FET). 
 
Més informació i inscripció (gratuïta): http://cordis.europa.eu/fp7/ict/fet‐proactive/2zerop‐
ws‐june09_en.html 
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