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Ponències Jornada Electrònica i Fotònica Orgànica 

 
Ponències Jornada Electrònica i Fotònica Orgànica disponibles al web de l’OPER-UV 
 
Hem publicat al web de l’OPER-UV les ponències impartides a la jornada de treball sobre 
Fotònica i Electrònica Orgànica, celebrada a la seu del CDTI el passat 4 de març. 
 
L’electrònica i fotònica orgànica és 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.  
 
La jornada va comptar amb la intervenció de personal de la Comissió Europea i de líders de 
projectes europeus i nacionals.  
 
Podeu descarregar els fitxers al següent enllaç: 
http://www.uv.es/operuv/cat/esdeveniments/esdeveniments_02.htm 
 
**************************** 
Ponencias Jornada Electrònica i Fotònica Orgánica disponibles en la web de l’OPER-
UV. 
 
Hemos publicado en la web de la OPER-UV las ponencias impartidas en la jornada de trabajo 
sobre fotónica y electrónica orgánica, celebrada en la sede del CDTI el pasado 4 de marzo. 
 
La electrónica y fotónica orgánica es un nuevo apartado del tema “Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación (ICT) del programa “Cooperación” del 7º Programa Marco, 
que ofrece muchas posibilidades de desarrollo y participación en proyectos con financiación 
europea. 
 
La jornada contó con la intervención de personal de la Comisión Europea y de líderes de 
proyectos europeos y nacionales. 
 
Los ficheros están disponibles en el siguiente enlace: 
http://www.uv.es/operuv/cast/eventos/eventos_02.htm 
.................................................................. 
Oficina de Projectes Europeus de Recerca 
Universitat de València 
Campus de Blasco Ibáñez 
Carrer Menéndez Pelayo, 3-5, planta primera 
46010 València 
Tel. 96-3983621 
http://www.uv.es/operuv 
operuv@uv.es 
................................................................... 
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. 


