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KOMISJA

Zaproszenie do składania wniosków dotyczących działań pośrednich BRT w ramach programu
szczegółowego (Euratom) badań i szkoleń w dziedzinie energii jądrowej

(2005/C 250/07)

(Unieważnia i zastępuje 2005/C 244/05 (Dz.U. C 244 z 4.10.2005, str. 5))

1. Zgodnie z decyzją Rady z dnia 3 czerwca 2002 r. dotyczącą
szóstego programu ramowego Europejskiej Wspólnoty
Energii Atomowej (Euratom) dla badań jądrowych i działań
szkoleniowych, przyczyniającego się także do utworzenia
Europejskiej Przestrzeni Badawczej (2002-2006) (1), dnia 30
września 2002 r. Rada przyjęła program szczegółowy
(Euratom) badań i szkoleń w dziedzinie energii jądrowej
(2002-2006) (2) (zwany dalej „programem szczegółowym”).

Zgodnie z art. 5 ust. 1 programu szczegółowego, Komisja
Wspólnot Europejskich (zwana dalej „Komisją”) przyjęła w
dniu 6 grudnia 2002 r. program pracy (3) (zwany dalej „pro-
gramem pracy”) określający dokładniej cele i priorytety
programu szczegółowego, harmonogram wdrażania i instru-
menty jego realizacji.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia Rady z dnia 5 listo-
pada 2002 r. dotyczącego zasad uczestnictwa przedsię-
biorstw, ośrodków badawczych i uniwersytetów w realizacji
szóstego programu ramowego Europejskiej Wspólnoty
Energii Atomowej (Euratom) (2002-2006) (4) (zwanych
dalej „zasadami uczestnictwa”), wnioski dotyczące działań
pośrednich BRT powinny być składane zgodnie z warun-
kami zaproszenia do składania wniosków.

2. Niniejsze zaproszenie do składania wniosków dotyczących
działań pośrednich BRT (zwane dalej „zaproszeniem”) obej-
muje niniejszą część ogólną oraz warunki szczegółowe
opisane w Załączniku. Załącznik zawiera w szczególności
termin składania wniosków dotyczących działań pośrednich
BRT, przybliżony termin zakończenia oceny, przybliżony

budżet, instrumenty i dziedziny objęte działaniami, kryteria
oceny wniosków dotyczących działań pośrednich BRT,
minimalną liczbę uczestników oraz informacje o wszelkich
ograniczeniach.

3. Osoby fizyczne lub prawne spełniające warunki określone w
zasadach uczestnictwa i nieobjęte żadnym z przypadków
wykluczenia określonych w zasadach uczestnictwa lub art.
114 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE, Euratom)
nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie
rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do
budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (5) (zwane dalej
„wnioskodawcami”) mogą składać do Komisji wnioski
dotyczące działań pośrednich BRT, pod warunkiem
spełnienia warunków określonych w zasadach uczestnictwa
i właściwym zaproszeniu.

Spełnienie warunków uczestnictwa przez wnioskodawców
zostanie zweryfikowane w trakcie negocjacji wniosku
dotyczącego pośredniego działania BRT. Wcześniej wnio-
skodawcy muszą podpisać honorową deklarację, że nie
znajdują się w żadnej z sytuacji, o których mowa w art. 93
ust. 1 rozporządzenia finansowego. Muszą również przesłać
Komisji informacje wyszczególnione w art. 173 ust. 2
rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z
dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiającego szczegółowe
zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom)
nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego
stosowanego do budżetu ogólnego Wspólnot Europej-
skich (6).
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(1) Dz.U. L 232 z 29.8.2002, str. 34.
(2) Dz.U. L 294 z 29.10.2002, str. 74.
(3) Decyzja Komisji C(2002)4881, zmieniona decyzjami C(2003)4103,

C(2004)4423, i C(2005)1674.
(4) Dz.U. L 355 z 30.12.2002, str. 35.

(5) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1.
(6) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 1.



Wspólnota Europejska przyjęła politykę równych szans, w
ramach której szczególnie zachęca kobiety do składania
wniosków dotyczących działań pośrednich BRT lub uczest-
nictwa w składaniu takich wniosków.

4. Komisja udostępnia wnioskodawcom przewodnik dla wnio-
skodawców dotyczący zaproszenia, który zawiera infor-
macje o sposobie przygotowania i składania wniosku
dotyczącego działania pośredniego BRT. Komisja udostępnia
również Wytyczne oceny projektów i procedury selekcji (1).
Przewodnik i wytyczne wraz z programem pracy i innymi
informacjami dotyczącymi zaproszenia można otrzymać od
Komisji pod następującym adresem:

European Commission
The FP6 Information Desk
Directorate General RTD
BE-1049 Brussels
Adres internetowy: www.cordis.lu/fp6-euratom

5. Wnioski dotyczące działań pośrednich BRT można składać
jedynie w formie elektronicznej przez internetowy elektro-
niczny system składania wniosków (EPSS (2)). W wyjątko-
wych przypadkach koordynator projektu może jednak
zwrócić się do Komisji z wnioskiem o wydanie zezwolenia
na złożenie wniosku na papierze, z wyprzedzeniem w
stosunku do terminu składania wniosków wskazanego w
zaproszeniu. Wniosek taki należy złożyć w formie pisemnej
na następujący adres:

European Commission
Directorate General RTD, unit J4
CDMA 1/86
BE-1049 Brussels
Adres e-mail: rtd-euratom@cec.eu.int

Wnioskowi takiemu musi towarzyszyć odpowiednie uzasad-
nienie. Do wnioskodawcy pragnącego złożyć wniosek w
formie papierowej należy zapewnienie, by wniosek i
związane z nim procedury zostały zakończone przed
upływem terminu wskazanego w zaproszeniu.

Wszystkie wnioski dotyczące działań pośrednich BRT muszą
zawierać dwie części: formularze (część A) oraz treść (część
B).

Wnioski dotyczące działań pośrednich BRT mogą być przy-
gotowane w trybie off-line lub on-line, a następnie składane
w trybie on-line. Część B wniosków dotyczących działań
pośrednich BRT można składać jedynie w formacie PDF
(„portable document format”) kompatybilnym z programem
Adobe w wersji 3 lub wyższej, z osadzonymi czcionkami.

Pliki poddane kompresji (w formacie zip) nie będą rozpatry-
wane.

Oprogramowanie EPSS (do użytku w trybie off-line lub on-
line) jest dostępne na stronie internetowej Cordis pod
adresem www.cordis.lu.

Wnioski dotyczące działań pośrednich BRT złożone w
trybie on-line, które są niepełne, nieczytelne lub zawierają
wirusy, nie będą rozpatrywane.

Nie będą rozpatrywane wersje wniosków dotyczących
działań pośrednich BRT, które złożono na przenośnych
elektronicznych nośnikach informacji (np. CD-ROM,
dyskietka), za pośrednictwem poczty elektronicznej lub
faksu.

Wnioski dotyczące działań pośrednich BRT złożone na
papierze, które są niepełne, nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje o poszczególnych procedurach
składania wniosków znajdują się w załączniku J do Wytycz-
nych oceny wniosków i procedur selekcji.

6. Wnioski dotyczące działań pośrednich BRT muszą dotrzeć
do Komisji najpóźniej w terminie podanym we właściwym
zaproszeniu (dzień i godzina). Wnioski dotyczące działań
pośrednich BRT, które nadejdą po tym terminie, nie będą
rozpatrywane.

Wnioski dotyczące działań pośrednich BRT, które nie
spełniają warunków odnoszących się do minimalnej liczby
uczestników wskazanej we właściwym zaproszeniu, nie
będą rozpatrywane.

Dotyczy to również wszelkich dodatkowych kryteriów
kwalifikacyjnych podanych w programie pracy.

7. W przypadku kilkakrotnego złożenia tego samego wniosku
dotyczącego działań pośrednich BRT, Komisja rozpatruje
ostatnią wersję otrzymaną w terminie wskazanym we
właściwym zaproszeniu.

8. Wnioski dotyczące działań pośrednich BRT mogą być
oceniane w ramach późniejszego terminu oceny, jeżeli
możliwość taka jest przewidziana we właściwym zapro-
szeniu.

9. We wszelkiej korespondencji dotyczącej zaproszenia (np. w
przypadku prośby o informacje lub składania wniosku
dotyczącego działania pośredniego BRT), wnioskodawcy są
proszeni o podawanie odpowiedniego identyfikatora zapro-
szenia.
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(1) C(2003)883 z 27.3.2003, ostatnio zmienione przez C(2004) 3337
z dnia 1.9.2004.

(2) EPSS jest narzędziem pomagającym wnioskodawcom w wypełnianiu
i składaniu wniosków drogą elektroniczną.



ZAŁĄCZNIK

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

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 rozwijające zasoby ludzkie i
mobilność

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.

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 zaproszeniem wejdą w
życie przed początkiem czerwca 2006 r.
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(1) PC = Państwa Członkowskie UE; PS (włącznie z SKK) = Państwa Stowarzyszone; SKK = Stowarzyszone Kraje Kandydujące.
Każdy podmiot prawny z siedzibą w Państwie Członkowskim lub Państwie Stowarzyszonym, składający się z wymaganej liczby
uczestników może być jedynym uczestnikiem działania pośredniego.


