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EURORECERCA Núm. 200     Data: 30 de juliol de 2009 
7PM Enquesta KBBE: Aliments, agricultura i pesca, i biotecnologia  
Definició del pròxim programa de treball 
 
En aquest enllaç del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) es pot 
trobar una enquesta en la qual indicar quines prioritats o tòpics del Tema KBBE són del seu 
interès.  La finalitat de l'enquesta és conèixer l'interès dels nostres investigadors a liderar i/o 
participar en projectes d'investigació finançats pel 7è Programa Marc europeu relacionats 
amb el Tema KBBE i les línies de treball que potencialment podrien generar propostes en 
futures convocatòries d'aquest tema. Amb aquestes aportacions es contribuirà en la definició 
del pròxim Programa de Treball 2011. 
 
Sol·licitem ens remeten els seus comentaris abans del 6 de setembre a la següent adreça 
de correu electrònic aga@cdti.es  amb còpia a operuv@uv.es . 
 
Més informació: Ángeles Sanchis, ext. 51276,  operuv@uv.es 
 
******* 
 
En este enlace del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial  (CDTI) se puede 
encontrar  una encuesta en la que indicar qué prioridades o tópicos del Tema KBBE son de su 
interés.  
 
La finalidad de la encuesta es conocer el interés de nuestros investigadores en liderar y/o 
participar en proyectos de investigación financiados por el 7º Programa Marco europeo 
relacionados con el Tema KBBE y las líneas de trabajo que potencialmente podrían generar 
propuestas en futuras convocatorias de este tema. Con estas aportaciones se contribuirá en 
la definición del próximo Programa de Trabajo 2011. 
 
Solicitamos nos remitan sus comentarios antes del 6 de septiembre a la siguiente dirección 
de correo electrónico aga@cdti.es  con copia a  operuv@uv.es . 
 
Más información: Ángeles Sanchis, ext. 51276,  operuv@uv.es 
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