
III

(Powiadomienia)

KOMISJA

Zmiany w zaproszeniu do składania wniosków dotyczących działań pośrednich w dziedzinie
badań i rozwoju technologicznego (RTD) w ramach programu szczegółowego na rzecz badań
naukowych, rozwoju technologicznego i demonstracji: „Integracja i wzmocnienie Europejskiej

Przestrzeni Badawczej”

(Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich C 315 z dnia 17 grudnia 2002 r. ze zmianami wprowadzonymi w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 307 z dnia 17 grudnia 2003 r., C 235 z dnia 22 września 2004 r. i C

12 z dnia 18 stycznia 2005 r.)

(2005/C 227/02)

Zgodnie z decyzją Komisji z dnia 12 września 2005 r. (1) aktualizującą program prac przyjęty dnia 9
grudnia 2002 r. (2), w szczególności sekcję 11 — „Wsparcie dla koordynacji działań na szczeblu krajowym,
regionalnym i europejskim w dziedzinie badań i innowacji” (uaktualniony po raz pierwszy dnia 12 grudnia
2003 r. (3), po raz drugi dnia 23 lipca 2004 r. (4) i po raz trzeci dnia 14 stycznia 2005 r. (5)), w zapro-
szeniu wprowadza się następujące zmiany:

Na stronie 56, w załączniku 30 (system sieci Europejskiej Przestrzeni Badawczej [ERA-NET], w punkcie 7
(strona ta odnosi się do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich C 315 z dnia 17 grudnia 2002 r., przy
czym tekst zmieniony znajduje się na stronie 27 Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej C 12 z dnia 18
stycznia 2005 r.):

następujący tekst:

„7. Całkowity szacowany budżet na 2004 i 2005 r. w podziale wg terminów składania
wniosków: kwota 48 mln EUR dla wniosków składanych do dnia 2 marca 2004 r., kwota 47 mln
EUR dla wniosków składanych do dnia 5 października 2004 r., kwota 16 mln EUR dla wniosków
składanych do dnia 2 marca 2005 r. i kwota 18,6 mln EUR dla wniosków składanych w ostatecznym
terminie do dnia 4 października 2005 r.

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

CA i SSA 95 34,6 (tylko CA)

(1) CA = działanie koordynacyjne; SSA = konkretne działanie wspierające. Wnioski SSA można składać tylko do dnia 5 paździer-
nika 2004 r.”

otrzymuje brzmienie:

„7. Całkowity szacowany budżet na 2005 r. w podziale wg terminów składania wniosków: kwota
25,1 mln EUR dla wniosków składanych do dnia 2 marca 2005 r. i kwota 26,3 mln EUR dla wnio-
sków składanych w ostatecznym terminie do dnia 4 października 2005 r.

Instrument (1) 2005 r. (mln EUR)

CA 51,4

(1) CA = działanie koordynacyjne.”
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(1) Decyzja Komisji C(2005) 3390 z dnia 12 września 2005 r., nieopublikowana.
(2) Decyzja Komisji C(2002) 4789 z dnia 9 grudnia 2002 r., nieopublikowana.
(3) Decyzja Komisji C(2003) 4609 z dnia 12 grudnia 2003 r., nieopublikowana.
(4) Decyzja Komisji C(2004) 2727 z dnia 23 lipca 2004 r., nieopublikowana.
(5) Decyzja Komisji C(2005) 27 z dnia 14 stycznia 2005 r., nieopublikowana.



Na stronie 56, w załączniku 30 (system sieci Europejskiej Przestrzeni Badawczej [ERA-NET], w punkcie 8
(strona ta odnosi się do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich C 315 z dnia 17 grudnia 2002 r., przy
czym tekst zmieniony znajduje się na stronie 9 Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej C 235 z dnia 22
września 2004 r.):

następujący tekst:

„8. Obszary i instrumenty:

Obszar Instrumenty

11.3.1.1 Przed terminem składania wniosków do dnia 5 października 2004 r.: CA i SSA
Po terminie składania wniosków dnia 5 października 2004 r.: tylko CA”

otrzymuje brzmienie:

„8. Obszary i instrumenty:

Obszar Instrumenty

11.3.1.1 CA”
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