
III

(Powiadomienia)

KOMISJA

Zmiany w zaproszeniu do składania wniosków dotyczących działań pośrednich w dziedzinie
badań naukowych i rozwoju technologicznego w ramach programu jednostkowego na rzecz badań
naukowych, rozwoju technologicznego i demonstracji pt.: „Integracja i wzmacnianie Europej-

skiego Obszaru Badawczego”

(Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich C 315 z dnia 17 grudnia 2002 r. ze zmianami wprowadzonymi Dzien-
nikiem Urzędowym Unii Europejskiej C 307 z dnia 17 grudnia 2003 r.)

(2004/C 235/03)

W nawiązaniu do decyzji Komisji z dnia 23 lipca 2004 r. (1) aktualizującej Program prac przyjęty dnia
9 grudnia 2002 r. (2) i zaktualizowany po raz pierwszy dnia 12 grudnia 2003 r. (3), wprowadza się nastę-
pujące zmiany:

W załączniku 30, pkt 7, str. 56 (ten numer strony odnosi się do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich
C 315 z dnia 17 grudnia 2002 r., podczas gdy zmiany w tekście znajdują się na str. 12 Dziennika Urzędo-
wego Unii Europejskiej C 307 z dnia 17 grudnia 2003 r.):

następujący tekst: „7. Całkowity budżet indykatywny: 35 mln EUR według stanu na dzień
zamknięcia 3 czerwca 2003 r., 37 mln EUR według stanu na dzień zamknięcia
2 marca 2004 r. i 23 mln EUR według stanu na dzień zamknięcia 5 paździer-
nika 2004 r. Budżety indykatywne na lata 2005 i 2006 zostaną podane w odpo-
wiednich aktualizacjach programu prac.

2004

Instrument (1) mln EUR

CA i SSA 60

(1) CA = działania koordynacyjne; SSA = działania wspomagające.”

otrzymuje brzmienie: „7. Całkowity budżet indykatywny na lata 2004 i 2005 według stanów na
następujące dni zamknięcia: 48 mln EUR na 2 marca 2004 r., 23 mln EUR na
5 października 2004 r., 40 mln EUR na 2 marca 2005 r. i 18,6 mln EUR na
4 października 2005 r. (ostateczny nieprzekraczalny termin).

Instrument (1) 2004 (mln EUR) 2005 (mln EUR)

CA i SSA 71 58,6 (tylko CA)

(1) CA = działania koordynacyjne; SSA = działania wspomagające. Uwaga: propozycje dotyczące SSA
można składać wyłącznie do dnia zamknięcia 5 października 2004 r.”.
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(1) Decyzja Komisji C(2004) 2727 z dnia 23 lipca 2004 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).
(2) Decyzja Komisji C(2002) 4789 z dnia 9 grudnia 2002 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).
(3) Decyzja Komisji C(2003) 4609 z dnia 12 grudnia 2003 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).



W załączniku 30, pkt 8, str. 56 (ten numer strony odnosi się do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich
C 315 z dnia 17 grudnia 2002 r., podczas gdy zmiany w tekście znajdują się na str. 13 Dziennika Urzędo-
wego Unii Europejskiej C 307 z dnia 17 grudnia 2003 r.):

następujący tekst: „8. Obszar i instrumenty:

Obszar Instrumenty

11.3.1.1 CA i SSA”

otrzymuje brzmienie: „8. Obszar i instrumenty:

Obszar Instrumenty

11.3.1.1 Do daty zamknięcia 5 października 2004 r.:
CA i SSA

Po dacie zamknięcia 5 października 2004 r.:
tylko CA”
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