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Ponències Jornada “Future and Emerging Technologies” disponibles al web de 
l’OPER-UV 
 
Hem publicat al web de l’OPER-UV les ponències impartides a la Jornada Informativa “ICT-
FET Open and FET Proactive Initiatives”, celebrades a la Universitat Politècnica de Catalunya 
el passat 4 de febrer. 
 
Aquesta jornada va tenir com a tema central la convocatòria actualment oberta del tema 
“Tecnologies de la Informació i la Comunicació” del programa de Cooperació del 7PM, 
anomenada “FET Open” (FP7-ICT-2009-C) i la convocatòria “FET Proactive” (encara per 
publicar). Les ponències hi inclouen una anàlisi de la participació espanyola en el tema TIC 
del 7PM, així com la intervenció realitzada per Walter van de Velde, project officer de la 
Comissió Europea. 
 
Podeu descarregar els fitxers al següent enllaç: 
http://www.uv.es/operuv/cat/esdeveniments/esdeveniments.htm 
 
**************************** 
Ponencias Jornada Future and Emerging Technologies disponibles en la web de 
l’OPER-UV. 
 
Hemos publicado en la web de la OPER-UV las ponencias impartidas en la Jornada 
Informativa “ICT-FET Open and FET Proactive Initiatives”, celebradas en la Universitat 
Politècnica de Catalunya el pasado 4 de febrero. 
 
La jornada tuvo como tema central la convocatoria abierta actualmente del tema 
“Tecnologías de la información y la comunicación” del programa de Cooperación del 7PM, 
denominada “FET Open” (FP7-ICT-2009-C) y la convocatoria “FET Proactive” (pendiente de 
publicación). Las ponencias incluyen un análisis de la participación española en el tema TIC 
del 7PM, así como la intervención realizada por Walter van de Velde, project officer de la 
Comisión Europea. 
 
Los ficheros están disponibles en el siguiente enlace: 
http://www.uv.es/operuv/cast/eventos/eventos.htm 
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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. 
 


