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Convocatòria EURAXESS 

 
La Comissió Europea ha obert, amb data 22 de gener de 2009, el termini de presentació 
de propostes per a la convocatòria anomenada Funcionament Transnacional de la Xarxa 
de Serveis EURAXESS, en el marc del programa “Persones” del setè Programa Marc de 
R+D (2007-2013). 
 
Aquesta acció específica té com a objectiu reforçar la Xarxa de Serveis EURAXESS mitjançant 
el suport a la cooperació transnacional. Això inclou diferents activitats, com ara sessions 
pràctiques, tallers conjunts i activitats de promoció realitzades a nivell europeu i en 
esdeveniments amb una audiència transnacional. A més a més, les propostes que obtinguen 
la subvenció hauran de fer un ús exhaustiu i sistemàtic del portal web d’ofertes de treball 
EURAXESS i d’altres portals nacionals, amb la finalitat de millorar de manera efectiva l’ús de 
mitjans oberts d’ocupació per als investigadors de tot Europa. 
 
Coneguda anteriorment com ERA-MORE (Xarxa Europea de Centres de Mobilitat), EURAXESS 
és una xarxa de 200 centres pertanyents a 35 països europeus, que ajuda als investigadors 
en tota mena d’assumptes relacionats amb la mobilitat. 
 
Trobareu informació completa de la convocatòria fent clic en el codi de més avall. Si teniu 
problemes d’accés amb l’enllaç, podeu tallar i enganxar l’adreça completa al vostre 
navegador. 
 
PROGRAMA ESPECÍFIC DE PERSONES 
Activitat 5, acció específica: “SUPPORT FOR “EURAXESS-Services Network”, títol de 
la convocatòria: “TRANS-NATIONAL OPERATION OF THE EURAXESS–SERVICES 
NETWORK” 
FP7-PEOPLE-2009-EURAXESS 
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleDetailsCallPage&call_id
=193 
Per a accions de coordinació. Pressupost indicatiu: 2,9 milions d’euros. Final del termini de 
presentació de propostes: 22 d’abril de 2009, a les 17.00 h (hora local de Brussel·les). 
 
Més informació: Ángeles Sanchis, ext. 51276  operuv@uv.es 
 
Web de la recerca europea CORDIS: 
http://cordis.europa.eu/home_es.html (en castellà) 
http://cordis.europa.eu/home_en.html (en anglès) 
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