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Projecte europeu de cooperació amb Mèxic 

 
Des de la Secretaria Tècnica de la Xarxa OTRI d’Universitats, ens arriba la petició de difondre 
la següent informació sobre un projecte europeu de cooperació amb Mèxic. 
 
La Universitat Autònoma de Barcelona participa en un projecte finançat per la Comissió 
Europea amb l’objectiu de fomentar la cooperació entre la Unió Europea i Mèxic. 
 
Un consorci format per socis europeus i liderat pel Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
de Mèxic rep finançament de la Unió Europea mitjançant una convocatòria del 7è Programa 
Marc (222771-FP7-INCO-2007-2) per estimular la cooperació internacional en matèria de 
Ciència i Tecnologia entre Europa i Mèxic. 
 
Una de les tasques que es desenvolupa en el marc del projecte, anomenat UEMEXCyT2, és 
recopilar informació sobre institucions interessades a participar en accions de recerca amb 
Mèxic. 
 
La Universitat Autònoma de Barcelona ha posat a l’abast dels investigadors un formulari, que 
han d’omplir abans del 24 de febrer, amb la finalitat de rebre informació sobre aquest 
projecte i sobre activitats de recerca relacionades amb Mèxic. La informació obtinguda per 
mitjà del formulari, la utilitzarà el consorci del projecte per establir enllaços entre Mèxic i 
Europa, posar en contacte els investigadors i incentivar la presentació conjunta de projectes 
de recerca. 
 
Podeu accedir al formulari a través de l’enllaç següent: 
http://www.uab.es/servlet/Satellite/EOL-form-1233647597257.html 
***********  
La UAB participa en un proyecto financiado por la Comisión Europea con el objetivo de 
fomentar la cooperación entre la Unión Europea y México.  
 
Un consorcio formado por socios europeos y liderado por el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología de México recibe financiación de la Unión Europea a través de una convocatoria 
del 7º Programa Marco (222771-FP7-INCO-2007-2) para estimular la cooperación 
internacional en materia de Ciencia y Tecnología entre Europa y México. 
 
Una de las tareas que se desarrolla en el marco del proyecto, llamado UEMEXCyT2, es 
recoger información sobre instituciones interesadas en participar en acciones de 
investigación con México. 
 
La Universitat Autònoma de Barcelona ha puesto a disposición de los investigadores un 
formulario, a rellenar antes del 24 de febrero, para recibir información sobre este proyecto y 
sobre actividades de investigación relacionadas con México. La información obtenida 
mediante el formulario será utilizada por el consorcio del proyecto para establecer enlaces 
entre México y Europa, poner en contacto a los investigadores e incentivar la presentación 
conjunta de proyectos de investigación. 
 
El formulario está disponible en la siguiente dirección: 



http://www.uab.es/servlet/Satellite/EOL-form-1233647597257.html 
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