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EURORECERCA Núm. 194     Data: 25 de juny de 2009 
Jornada properes convocatòries NMP 
Jornada informativa: 
Public Private Partnerships (PPP) i Nanociències, nanotecnologies, materials i 
noves tècniques de producció (NMP) 7è Programa Marc europeu 
16 de juliol de 2009 
Auditori del Parc Tecnològic de Bizkaia 
Ibaizabal Bidea - Edificio 101 
48170 Zamudio- Bizkaia 
Assistència gratuïta, capacitat limitada 
 
FATRONIK-TECNALIA, en col·laboració amb el CDTI, organitza una jornada informativa sobre 
les properes convocatòries de NMP, previstes per al 30 de juliol, incloent-hi les iniciatives 
d’empreses públiques i privades (Public Private Partnerships, PPP). Com a part del Pla de 
Recuperació Econòmica europeu, la Comissió Europea llança tres PPP: Factories of the 
Future, Energy Efficient Buildings i Green Cars. Les tres PPP representen un mitjà poderós 
per a impulsar els esforços en la recerca en tres grans sectors industrials: l’automòbil, la 
construcció i la fabricació, què han estat molt afectats per la crisi econòmica, i on la 
innovació pot contribuir-hi de manera significativa per a construir una economia més 
sostenible i respectuosa amb el medi ambient. 
 
Hi intervindran, entre d’altres, José Lorenzo Vallés, Cap de la Unitat G2 “Nova generació 
de productes”, DG Investigació de la Comissió Europea, i Cecilia Hernández, Punt de 
Contacte Nacional del tema NMP. 
 
Les persones interessades han d’enviar el formulari d’inscripció que es troba a l’enllaç 
http://www.cdti.es:80/index.asp?TR=A&IDR=1&iddocumento=1780 
 
El programa de la jornada es pot descarregar de l’enllaç següent: 
http://www.cdti.es/recursos/doc/Programas/Cooperacion_internacional/P.Marco_I%20D_de_
la_UE/Nanotecnologias_materiales_produccion/46204_256256200981039.pdf 
 
******* 
Jornada informativa: 
Public Private Partnerships (PPP) i Nanociencias, nanotecnologías, materiales y 
nuevas técnicas de producción (NMP) 7è Programa Marc europeu 
16 de julio de 2009 
Auditorio del Parque Tecnològico de Bizkaia 
Ibaizabal Bidea - Edificio 101 
48170 Zamudio- Bizkaia 
Asistencia gratuïta, aforo limitado 
 
FATRONIK-TECNALIA en colaboración con el CDTI, organiza una jornada informativa sobre 
las próximas convocatorias de NMP, previstas para el 30 de julio, incluyendo las iniciativas de 
empresas público-privadas (Public Private Partnerships, PPP). Como parte del, la Comisión 
Europea lanza tres PPP: Factories of the Future, Energy Efficient Buildings i Green Cars. Las 
tres PPP representan un medio poderoso para impulsar los esfuerzos en la investigación en 
tres grandes sectores industriales: el automóvil, la construcción y la fabricación, que se han 
visto muy afectados por la crisis económica, y donde la innovación puede contribuir de 
manera significativa para construir una economía más sostenible y respetuosa con el medio 
ambiente. 
 



Intervendrán, entre otros, José Lorenzo Vallés, Jefe de la Unidad G2 “Nueva generación de 
productos”, DG Investigación de la Comisión Europea, y Cecilia Hernández, Punto de 
Contacto Nacional del tema NMP. 
 
Las personas interesadas deben enviar el formulario de inscripción que se encuentra en el 
enlace: 
http://www.cdti.es:80/index.asp?TR=A&IDR=1&iddocumento=1780 
 
El programa de la jornada se puede descargar del enlace siguiente: 
http://www.cdti.es/recursos/doc/Programas/Cooperacion_internacional/P.Marco_I%20D_de_
la_UE/Nanotecnologias_materiales_produccion/46204_256256200981039.pdf 
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