
 
 
 
 
 
Notícies de l’Oficina de Projectes Europeus de Recerca de la Universitat de València 
 

EURORECERCA Núm.  82     Data: 25 de febrer de 2009 
Jornada Electrònica i Fotònica Orgànica 

 

Jornada de treball sobre electrònica i fotònica 
orgànica 
4 de març de 2009 
CDTI – C/Cid, 4 – 28001 Madrid 
Assistència gratuïta, capacitat limitada. 

 
El proper 4 de març de 2009 tindrà lloc al CDTI una jornada de treball sobre electrònica i 
fotònica orgànica, un apartat nou del tema “Tecnologies de la Informació i de la 
Comunicació” (ICT) del programa “Cooperació” del 7è Programa Marc, que ofereix moltes 
possibilitats de desenvolupament i participació en projectes amb finançament europeu.  
 
Durant la jornada es farà una introducció al tema «Electrònica i fotònica orgànica» i les seues 
perspectives de futur, amb la participació de personal de la Comissió Europea i de líders de 
projectes europeus i nacionals. També es presentaran les línies de recerca existents sobre 
aquest tema a Espanya. 
 
Els participants en la jornada tindran l’oportunitat de presentar idees per a projectes i línies 
de recerca que puguen presentar-se a la convocatòria d’ICT actualment oberta o a futures 
convocatòries; amb aquesta finalitat, cal posar-se en contacte amb Maite Boyero 
(mtbe@cdti.es) abans de divendres 27 de febrer. 
 
Podeu consultar el programa de la jornada i descarregar-vos el formulari d’inscripció en 
aquest enllaç. Si teniu problemes d’accés amb l’enllaç, podeu retallar i enganxar l’adreça 
següent en el navegador: 
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=37&MN=2&TR=&IDR=&accion=si&texto=&idprogra
ma=&fecha=01/03/2009&filtrodia=&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=721&xtmc=&xtcr
=1 
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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. 
 


