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Ampliació termini d’inscripció fins el 24 de juny 
Challenge 3  Face2Face Meeting 
25 de juny de 2009, Basilea (Suïssa) 
 
Organitzat per la xarxa Idea-list en col·laboració amb la Comissió Europea i la xarxa de Punts 
de Contacte Nacionals, aquest brokerage event oferirà informació sobre la propera 
Convocatòria 5 del tema “Tecnologies de la Informació y de la Comunicació” del programa 
de Cooperació del 7PM. A més a més, hi haurà la possibilitat de programar reunions 
bilaterals de 25 minuts amb socis potencials. Amb aquesta finalitat, cal enviar el formulari de 
reserva disponible al web d’Idea-list: http://www.ideal-ist.net/events/challenge-3-face2face-
in-basel/ abans del 24 de juny. 
 
Els objectius a tractar en la jornada són: 
 

• Nanoelectronics Technology (Objective ICT-2009.3.1) 
• Engineering of Networked Monitoring and Control Systems (Objective ICT-2009.3.5) 
• Photonics (Objective ICT-2009.3.7) 
• Microsystems and Smart Miniaturised Systems (Objective ICT-2009.3.9) 

 
Tota la informació sobre aquest esdeveniment està disponible a l’enllaç següent: 
http://www.ideal-ist.net/events/challenge-3-face2face-in-basel/ 
******** 
Ampliación plazo de inscripción hasta el 24 de junio 
Challenge 3  Face2Face Meeting 
25 de juny de 2009, Basilea (Suïssa) 
 
Organizado por la red Idea-list en colaboración con la Comisión Europea y la red de Puntos 
de Contacto Nacionales, este brokerage event, ofrecerá información sobre la próxima 
Convocatoria 5 del tema “Tecnologías de la Información y de la Comunicación” del 
programa de Cooperación del 7PM. Además, habrá la posibilidad de programar reuniones 
bilaterales de 5 minutos con socios potenciales. Para esta finalidad, hay que enviar el 
formulario de reserva disponible al web de Idea-list: http://www.ideal-
ist.net/events/challenge-3-face2face-in-basel/ antes del 24 de junio. 
 
Los objetivos a tratar en la jornada son: 
 

• Nanoelectronics Technology (Objective ICT-2009.3.1) 
• Engineering of Networked Monitoring and Control Systems (Objective ICT-2009.3.5) 
• Photonics (Objective ICT-2009.3.7) 
• Microsystems and Smart Miniaturised Systems (Objective ICT-2009.3.9) 

 
Toda la información sobre este evento está disponible en el enlace siguiente:  
http://www.ideal-ist.net/events/challenge-3-face2face-in-basel/ 
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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. 


