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Convocatòria ARTEMIS 

Convocatòria de l’empresa comuna ARTEMIS 
 
La Comissió Europea ha obert, amb data 5 de març de 2009, el termini de presentació de 
propostes per al programa de treball Artemis Joint Undertaking (empresa comuna 
ARTEMIS). 
 
L’empresa comuna ARTEMIS va ser creada al febrer de 2008 amb la finalitat d’implementar 
una iniciativa tecnològica conjunta (ITC) en sistemes de computació encastats. El 
principal element d’aquesta ITC és un programa de recerca en disseny, desenvolupament i 
ús de sistemes encastats, mitjançant projectes amb un enfocament industrial i que generen 
tecnologies noves i millorades per a la seua aplicació en productes, processos o serveis, amb 
l’objectiu de reforçar la competitivitat de la indústria europea. 
 
Els projectes han de formar un consorci compost almenys de tres països diferents de la xarxa 
ARTEMIS (Àustria, Bèlgica, República Txeca, Xipre, Dinamarca, Estònia, Finlàndia, França, 
Alemanya, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, els Països Baixos, Noruega, Portugal, 
Romania, Eslovènia, Espanya, Suècia i el Regne Unit). La durada típica del projecte és de dos 
a tres anys, encara que no hi ha limitacions formals de durada. 
 
Per a la presentació del projecte complet és obligatori haver lliurat prèviament un resum del 
projecte. Data límit de presentació del resum del projecte: 15 d’abril de 2009 a les 17.00 h 
(hora local de Brussel·les). Data límit de presentació del projecte complet: 3 de setembre 
de 2009 a les 17.00 h (hora local de Brussel·les). 
 
Tota la informació d’aquesta convocatòria la podeu trobar en l’enllaç http://artemis-
ju.eu/call_2009. Així mateix, la xarxa Ideal-ist proporciona el seu servei de cerca de socis 
per a aquesta convocatòria en el seu portal http://www.ideal-ist.net 
 
Més informació: Ángeles Sanchis, ext. 51276 
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