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Primera convocatòria Clean Sky 

 
La iniciativa tecnològica conjunta (JTI) Clean Sky ha publicat la primera convocatòria de 
propostes per a projectes de R+D en el camp de l’aeronàutica. Clean Sky té com a objectiu 
principal la promoció de la recerca per a desenvolupar aeronaus més ecològiques, silencioses 
i eficients. Aquest és un dels programes de recerca més ambiciosos d’Europa, amb un 
pressupost total de 1.600 milions d’euros. 
 
La convocatòria SP1-JTI-CLEAN SKY-2009-1 cobreix 72 temes individuals de recerca 
distribuïts en 5 àrees: 

-green regional aircraft 
-green rotorcraft 
-sustainable and green engines 
-SMART fixed-wing aircraft 
-systems for green operations 

 
DADES BÀSIQUES DE LA CONVOCATÒRIA 
 
Referència: SP1-JTI-CLEAN SKY-2009-1 
Pressupost: 26.576.250 euros 
Data límit de presentació de propostes: 31 d’Agost de 2009 a les 17.00 h. hora local de 
Brussel·les. 
 
Cadascú dels 72 temes té un pressupost màxim, excloent-hi l’IVA (no és elegible). El 
finançament és d’entre el 50% i el 75% del pressupost màxim indicat a cada tema. Els 
projectes poden ser individuals o conjunts. Només es seleccionarà una proposta de cada 
tema. 
 
Tota la informació disponible a: http://www.cleansky.eu 
****** 
La iniciativa tecnológica conjunta (JTI) Clean Sky ha publicado la primera convocatoria de 
propuestas para proyectos de I+D en el campo de la aeronáutica. Clean Sky tiene como 
objetivo principal la promoción de la investigación para desarrollar aeronaves más 
ecológicas, silenciosas y eficientes. Este es uno de los programas de investigación más 
ambiciosos de Europa, con un presupuesto total de 1.600 millones de euros. 
 
La convocatoria SP1-JTI-CLEAN SKY-2009-1 cubre 72 temas individuales de investigación 
distribuidos en 5 áreas: 

-green regional aircraft 
-green rotorcraft 
-sustainable and green engines 
-SMART fixed-wing aircraft 
-systems for green operations 

 
DATOS BÁSICOS DE LA CONVOCATORIA 
 
Referencia: SP1-JTI-CLEAN SKY-2009-1 
Presupuesto: 26.576.250 euros 
Fecha límite de presentación de propuestas: 31 de Agosto de 2009, a las 17.00 h. hora 
local de Bruselas. 
 
Cada uno de los 72 temas tiene un presupuesto máximo, excluyendo el IVA (no es elegible). 
La financiación es de entre el 50% y el 75% del presupuesto máximo indicado en cada tema. 



Los proyectos pueden ser individuales o conjuntos. Sólo se seleccionará una propuesta de 
cada tema. 
 
Toda la información disponible en: http://www.cleansky.eu 
.................................................................. 
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 EURORECERCA (Oficina Proyectos Europeos 
UV). Per a subscriure-s’hi, envieu un missatge a l’adreça listserv@listserv.uv.es amb el 
següent text: subscribe EURORECERCA Nom Cognoms. Per a cancel·lar la subscripció, envieu 
un missatge a l’adreça listserv@listserv.uv.es amb el text: signoff EURORECERCA. 


