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Convocatòria d’experts avaluadors programa Safer Internet 

 
La Comissió Europea ha publicat, amb data 9-6-2009, una convocatòria per a presentar 
candidatures a les persones interessades en proporcionar assistència tècnica en relació amb 
el programa Safer Internet. L’objectiu d’aquest programa és promoure la seguretat en l’ús 
d’Internet i altres tecnologies de comunicacions, particularment en el cas dels xiquets, i 
combatre els continguts il·lícits i els comportaments nocius en línia. Es pot trobar més 
informació al seu web: http://ec.europa.eu/saferinternet 
 
Entre les tasques dels experts, figura l’assistència a la Comissió en l’avaluació de les 
propostes presentades en resposta a les convocatòries de propostes i l’anàlisi dels diversos 
projectes de Safer Internet, així com dels projectes heretats que es varen finançar dins el 
programa Safer Internet Plus. Està prevista la publicació de la propera convocatòria de 
propostes durant aquest mes de Juny. Es pot consultar un esborrany de la mateixa a l’enllaç: 
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/docs/call_2009/call_09.pdf 
 
Les persones interessades poden consultar la informació completa d’aquesta convocatòria 
d’experts a l’enllaç: 
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/funding/experts/index_en.htm 
****** 
La Comisión Europea ha publicado, con fecha 9-6-2009, una convocatoria para presentar 
candidaturas a las personas interesadas en proporcionar asistencia técnica en relación con el 
programa Safer Internet. El objetivo de este programa es promover la seguridad en el uso 
de Internet y otras tecnologías de comunicaciones, particularmente en el caso de los niños, y 
combatir los contenidos ilícitos y los comportamientos nocivos en línea. Se puede encontrar 
más información en su web: http://ec.europa.eu/saferinternet 
 
Entre las tareas de los expertos, figura la asistencia a la Comisión en la evaluación de las 
propuestas presentadas en respuesta a las convocatorias de propuestas y el análisis de los 
diversos proyectos de Safer Internet, así como de los proyectos heredados que se 
financiaron dentro del programa Safer Internet Plus. Está prevista la publicación de la 
próxima convocatoria de propuestas durante este mes de Junio. Se puede consultar un 
borrador de la misma en el enlace: 
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/docs/call_2009/call_09.pdf 
 
Las personas interesadas pueden consultar la información completa de esta convocatoria de 
expertos en el enlace: 
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/funding/experts/index_en.htm 
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