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Security Research Conference 2009 
29-30 de setembre 2009, Estocolm (Suècia) 
http://www.src09.se/ 
 
En el marc de la presidència sueca de la Unió Europea, l'Agència Sueca d'Innovació, en 
cooperació amb la DG d'Empresa i Indústria de la Comissió Europea, organitza aquest 
encontre sobre la recerca en seguretat civil europea, on es donaran cita més de 1.200 
representants d'organismes d'investigació, de la indústria, institucions de govern i d'altres 
protagonistes de la recerca sobre la seguretat dels ciutadans europeus. 
 
L'esdeveniment comptarà amb una exposició que mostrarà resultats i aspectes més 
rellevants de l'àrea de recerca sobre seguretat europea. 
 
El programa, inscripció i d'altres informacions d'interès sobre Security Research 2009 esten 
disponibles al web: http://www.src09.se/ 
****** 
Security Research Conference 2009 
29-30 de septiembre 2009, Estocolmo (Suecia) 
http://www.src09.se/ 
 
En el marco de la presidencia sueca de la Unión Europea, la Agencia Sueca de Innovación, en 
cooperación con la DG de Empresa e Industria de la Comisión Europea, organiza este 
encuentro sobre la investigación en seguridad civil europea, donde se darán cita más de 
1.200 representantes de organismos de investigación, de la industria, instituciones de 
gobierno y otros protagonistas de la investigación sobre la seguridad de los ciudadanos 
europeos. 
 
El evento contará con una exposición que mostrará resultados y aspectos más relevantes del 
área de investigación sobre seguridad europea. 
 
El programa, inscripción e información adicional de interés sobre Security Research 2009 
están disponibles en el web: http://www.src09.se/ 
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