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EURORECERCA Núm. 95 Data: 05/03/2009 
Jornada 2º convocatòria ENIAC - Nanoelectrònica 

ENIAC. Jornada de difusió de la 2ª 
convocatòria i preparació de propostes 
16 de març de 2009 
Centre Nacional de Microelectrònica - CSIC 
Universitat Autònoma de Barcelona 
Campus de Bellaterra  
Assistència gratuïta, capacitat limitada. 

 
El proper 16 de març de 2009 es celebrarà una jornada informativa sobre la 2ª convocatòria 
de projectes multidisciplinars corresponents a la iniciativa tecnològica conjunta ENIAC (Joint 
Technology Initiative for Nanoelectronics, http://www.eniac.eu). Està previst que la 
convocatòria esmentada es publique aquest mes de març. 
 
La presentació d’ENIAC va adreçada tant als potencials participants desenvolupadors de 
tecnologia, com als usuaris finals dels diversos camps d’aplicació (salut, transport i mobilitat, 
seguretat, energia i medi ambient, comunicacions, e-society). 
 
A més de la presentació de la JTI i de la convocatòria a càrrec del representant de la 
mateixa, s’analitzaran casos d’èxit de la convocatòria 2009, concretament en  
nanoelectrónica para la automoció (cotxe elèctric), disseny per a nanoelectrònica i 
nanolitografia. Addicionalment, hi haurà la possibilitat de preparar entrevistes bil·laterals 
entre el representant de la JTI-Comissió Europea i els participants que així ho sol·liciten. 
 
Els interessats poden consultar el programa de l’esdeveniment al següent enllaç: 
http://www.cdti.es/recursos/eventosCDTI/1481.pdf 
************ 

ENIAC. Jornada de difusión de la 2ª 
convocatoria y preparación de propuestas 
16 de marzo de 2009 
Centro Nacional de Microelectrónica - CSIC 
Universidad Autónoma de Barcelona 
Campus de Bellaterra  
Asistencia gratuita, capacidad limitada. 

 
El próximo 16 de marzo de 2009 se celebrará una jornada informativa sobre la 2ª 
convocatoria de proyectos multidisciplinares correspondientes a la iniciativa tecnológica 
conjunta ENIAC (Joint Technology Initiative for Nanoelectronics, http://www.eniac.eu). Está 
previsto que dicha convocatoria se publique este mes de marzo. 
 
La presentación de ENIAC va dirigida tanto a los potenciales participantes desarrolladores de 
tecnología, como a los usuarios finales de los diversos campos de aplicación (salud, 
transporte y movilidad, seguridad, energía y medio ambiente, comunicaciones, e-society). 
 
Además de la presentación de la JTI y de la convocatoria a cargo del representante de la 
misma, se analizarán casos de éxito de la convocatoria 2009, concretamente en 
nanoelectrónica para la automoción (coche eléctrico), diseño para nanoelectrónica y 



nanolitografía. Adicionalmente, habrá la posibilidad de preparar entrevistas bilaterales entre 
el representante de la JTI-Comisión Europea y los participantes que así lo soliciten.  
 
Los interesados pueden consultar el programa del evento en el enlace siguiente: 
http://www.cdti.es/recursos/eventosCDTI/1481.pdf 
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