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(Powiadomienia)

KOMISJA

Informacja dotycząca zaproszenia do składania wniosków „Program szkoleń Euratom w dziedzinie
syntezy jądrowej”

(2005/C 244/05)

1. Program szczegółowy: Program badań i szkoleń EURATOM w dziedzinie energii jądrowej

2. Działania: Program szkoleń Euratom w dziedzinie syntezy jądrowej

3. Tytuł zaproszenia: Tematyczne zaproszenie do składania wniosków w obszarze „Program badań i
szkoleń Euratom w dziedzinie energii jądrowej”

4. Identyfikator zaproszenia: EURATOM CALL 2005-6 EFTS

5. Data publikacji: 4 października 2005 r.

6. Termin składania wniosków: 31 stycznia 2006 r. o godz. 17.00 (czasu lokalnego obowiązującego
w Brukseli)

7. Całkowity szacowany budżet: 8 milionów EUR

8. Obszary objęte zaproszeniem i instrumenty:

Obszar Temat Instrument

2.4 Działania promujące i rozwi-
jające zasoby ludzkie i mobil-
ność

FUSION-2005-2.4.2 Program szkoleń

9. Minimalna liczba uczestników (1):

Instrument Minimalna liczba uczestników

Programy szkoleniowe Euratom w dziedzinie badań
(Działania rozwijające zasoby ludzkie i mobilność)

3 niezależne osoby prawne mające siedzibę w 3
różnych PC lub PS, przy czym co najmniej dwa z nich
powinny być Państwami Członkowskimi lub Państwami
Stowarzyszonymi

10. Ograniczenie uczestnictwa: Uczestnictwo jest ograniczone do Państw Członkowskich i Państw
Stowarzyszonych lub Stowarzyszonych Krajów Kandydujących

11. Umowy konsorcyjne: Uczestnicy programów szkoleniowych Euratom w dziedzinie syntezy
jądrowej, wyłonieni w ramach niniejszego zaproszenia nie są zobowiązani do zawierania umów
konsorcyjnych.

12. Procedura oceny:
— Ocena odbędzie się zgodnie z procedurą jednoetapową.

— Wnioski nie będą oceniane anonimowo.
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(1) PC = Państwa Członkowskie UE; PS (włącznie z SKK) = Państwa Stowarzyszone; SKK = Stowarzyszone Kraje Kandy-
dujące.
Każdy podmiot prawny z siedzibą w Państwie Członkowskim lub Państwie Stowarzyszonym, składający się z wyma-
ganej liczby uczestników może być jedynym uczestnikiem działania pośredniego.



13. Kryteria oceny: Kryteria (łącznie z ich indywidualnymi progami i wagami, a także progiem
ogólnym) zostały określone w załączniku IV do programu prac dla każdego rodzaju instrumentu

14. Przewidywany harmonogram oceny i zawierania umów:
— Wyniki oceny: przewiduje się, że będą dostępne w terminie około 3 miesięcy od terminu składania

wniosków

— Zawarcie pierwszych umów: przewiduje się, że pierwsze umowy związane z niniejszym zaprosze-
niem wejdą w życie przed początkiem czerwca 2006 r.
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