
III

(Powiadomienia)

KOMISJA

Zaproszenie do składania wniosków w ramach tymczasowych programów prac siódmego
programu ramowego WE na rzecz badań, rozwoju technologicznego i demonstracji oraz siódmego

programu ramowego Euratom działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej

(2006/C 316/10)

Niniejszym zawiadamia się o rozpoczęciu procedury zaproszenia do składania wniosków w ramach tymcza-
sowych programów prac siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej na rzecz badań, rozwoju
technologicznego i demonstracji (2007-2013) oraz siódmego programu ramowego Europejskiej Wspólnoty
Energii Atomowej (Euratom) działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej (2007-2011).

Przyjmowane są wnioski dotyczące wyszczególnionych niżej zaproszeń. Terminy i budżet określone są w
tekście każdego zaproszenia, opublikowanym na stronach internetowych serwisu CORDIS.

Program szczegółowy „Współpraca”:

Temat Identyfikator zaproszenia

1. Zdrowie FP7-HEALTH-2007-A

2. Żywność, rolnictwo, rybołówstwo i biotechnologia FP7-KBBE-2007-1

3. Technologie teleinformatyczne FP7-ICT-2007-1

FP7-ICT-2007-C

4. Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie
produkcyjne

FP7-NMP-2007-LARGE-1

FP7-NMP-2007-SMALL-1

FP7-NMP-2007-SME-1

FP7-NMP-2007-CSA-1

5. Energia FP7-ENERGY-2007-1-RTD

FP7-ENERGY-2007-2-TREN

6. Środowisko (w tym zmiany klimatu) FP7-ENV-2007-1

7. Transport (w tym aeronautyka) FP7-AAT-2007-RTD-1

FP7-AAT-2007-TREN-1

FP7-SST-2007-RTD-1

FP7-SST–2007-TREN-1

FP7-TPT–2007-RTD-1
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Temat Identyfikator zaproszenia

8. Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne FP7-SSH-2007-1

9. Przestrzeń kosmiczna FP7-SPACE-2007-1

10. Bezpieczeństwo FP7-SEC-2007-1

Załącznik 4: ERA-NET/ERA-NET Plus FP7-ERANET-2007-RTD

Załącznik 4: Koordynacja i współpraca w kontekście ERA FP7-ERARESORG-2007-1-RTD

Program szczegółowy „Pomysły”:

Identyfikator zaproszenia: ERC-2007-StG

Program szczegółowy „Ludzie”:

Identyfikatory zaproszeń: FP7-PEOPLE-2007-1-1-ITN
FP7-PEOPLE-2007-2-2-ERG
FP7-PEOPLE-2007-4-3-IRG
FP7-PEOPLE-2007-5-1-1-NIGHT
FP7-PEOPLE-2007-5-2-AWARDS

Program szczegółowy „Możliwości”:

Część Identyfikator zaproszenia

1. Infrastruktura naukowo-badawcza FP7-INFRASTRUCTURES-2007-1

2. Badania na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw FP7-SME-2007-1

FP7-SME-2007-2

FP7-SME-2007-3

3. Regiony wiedzy FP7-REGIONS-2007-1

FP7-REGIONS-2007-2

FP7-REGIONS-2007-3

4. Potencjał naukowo-badawczy FP7-REGPOT-2007-1

FP7-REGPOT-2007-2

FP7-REGPOT-2007-3

FP7-REGPOT-2007-4

5. Nauka w społeczeństwie FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2007-1

6. Spójne kształtowanie polityk badawczych Brak aktualnych zaproszeń

7. Działania w zakresie współpracy międzynarodowej FP7-INCO-2007-1

FP7-INCO-2007-4

Program szczegółowy Euratom:

Identyfikator zaproszenia: FP7-FISSION-2007

Wymienione zaproszenia do składania wniosków dotyczą tymczasowych programów prac przyjętych decyz-
jami Komisji C(2006)6839, C(2006)6843, C(2006)6844, C(2006)6849 oraz C(2006)6850 z dnia 21
grudnia 2006 r. Programy te zostaną potwierdzone lub — w stosownych przypadkach — potwierdzone z
korektami w terminie do dnia 1 marca 2007 r., w przeciwnym razie zostaną automatycznie uznane za
nieważne.
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W przypadku korekt do tymczasowych programów prac, w treści zaproszeń do składania wniosków mogą
zostać wprowadzone odpowiednie zmiany. Zmiany takie zostaną potwierdzone w terminie do dnia 1 marca
2007 r. i ogłoszone w Dzienniku Urzędowym. Tymczasowy charakter programów prac nie może stanowić
podstawy jakichkolwiek roszczeń wobec Komisji.

Zasady dotyczące zaproszeń do składania wniosków, programy prac oraz wskazówki dla wnioskodawców
zamieszczono na stronach internetowych serwisu CORDIS (http://cordis.europa.eu/fp7/calls/).
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