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EURORECERCA Núm. 190     Data: 23 de juny de 2009 
Jornada a València - 5ª Convocatòria 
 
14 de Juliol de 2009, de 9.00 a 14.30 h. 
Ciutat Politècnica de la Innovació 
Universitat Politècnica de València 
http://www.infoday.upv.es/default.aspx 
 
La Fundació FIVEC de l’Ajuntament de València, amb la col·laboració de la Universitat 
Politècnica de València, el CDTI i l’Institut ITACA, organitza una jornada informativa sobre la 
propera convocatòria 5 d’ICT del 7PM, amb l’objectiu de conèixer de primera mà les 
polítiques i estratègies de la Comissió Europea en R+D+I, i els serveis i mesures de suport 
que les institucions nacionals i regionals posen a l’abast dels centres de recerca i les 
empreses, per tal d’incentivar i aconseguir una major participació de les entitats de la 
Comunitat Valenciana. 
 
La inscripció i tota la informació sobre aquest esdeveniment estan disponibles a l’enllaç 
següent: http://www.infoday.upv.es 
****** 
14 de Julio de 2009, de 09.00 a 14.30 h. 
Ciudad Politécnica de la Innovación 
Universidad Politécnica de Valencia 
 
La Fundación FIVEC del Ayuntamiento de Valencia, con la colaboración de la Universidad 
Politécnica de Valencia, el CDTI y el Instituto ITACA, organiza una jornada informativa sobre 
la próxima convocatoria 5 de ICT del 7PM, con el objetivo de conocer de primera mano las 
políticas y estrategias de la Comisión Europea en relación con la I+D+ i, y los servicios y 
apoyos que las instituciones nacionales y regionales ponen a disposición de los centros de 
investigación y las empresas para incentivar y lograr una mayor participación de empresas y 
entidades de la Comunidad Valenciana. 
 
La inscripción y toda la información sobre este evento están disponibles en el enlace 
siguiente: http://www.infoday.upv.es 
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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. 


