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PROCEDURY ADMINISTRACYJNE

KOMISJA

Zaproszenie do składania wniosków w ramach programów prac na 2008 r. i 2009 r. siódmego
programu ramowego WE na rzecz badań, rozwoju technologicznego i demonstracji oraz w ramach
programu prac na 2009 r. siódmego programu ramowego Euratom działań badawczych i szkolenio-

wych w dziedzinie jądrowej

(2008/C 296/06)

Niniejszym zawiadamia się o rozpoczęciu procedury zaproszenia do składania wniosków w ramach
programu prac „Ludzie” na 2008 r. oraz w ramach programów prac „Współpraca” i „Pomysły” na 2009 r.
siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej na rzecz badań, rozwoju technologicznego i
demonstracji (2007–2013) oraz w ramach programu prac na 2009 r. siódmego programu ramowego Euro-
pejskiej 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 stronie internetowej serwisu CORDIS.

Program prac „Współpraca”:

Temat Identyfikator zaproszenia

3. Technologie informacyjno-komunikacyjne FP7-ICT-2009-4

FP7-ICT-2009-C

4. Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produk-
cyjne

FP7-NMP-2009-LARGE-3

FP7-NMP-2009-SMALL-3

FP7-NMP-2009-SME-3

FP7-NMP-2009-CSA-3

FP7-NMP-2009-EU-Russia

FP7-NMP-2009-Mapping

Wspólne zaproszenie: Temat 3: Technologie informacyjno-komunikacyjne
oraz temat 5: Energia

FP7-ICT-ENERGY-2009-1

Wspólne zaproszenie: Temat 4: Nanonauki, nanotechnologie, materiały i
nowe technologie produkcyjne oraz temat 6: Środowisko (łącznie ze zmia-
nami klimatycznymi)

FP7-NMP-ENV-2009

Skoordynowane zaproszenie: Temat 1: Zdrowie; temat 2: Żywność,
rolnictwo i rybołówstwo oraz biotechnologia; temat 4: Nanonauki, nano-
technologie, materiały i nowe technologie produkcyjne; temat 6: Środo-
wisko (łącznie ze zmianami klimatycznymi) oraz temat 8: Nauki
społeczno-ekonomiczne i humanistyczne.

FP7-ERANET-2009-RTD
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Program prac „Pomysły”

Tytuł zaproszenia Identyfikator zaproszenia

Granty badawcze Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC
Advanced Investigators Grant)

ERC-2009-AdG

Program prac „Ludzie”

Tytuł zaproszenia Identyfikator zaproszenia

Współfinansowanie regionalnych, krajowych i międzynarodowych
programów Marie Curie

FP7-PEOPLE-COFUND-2008

Program prac Euratom

Tytuł zaproszenia Identyfikator zaproszenia

Rozszczepienie jądrowe i ochrona przed promieniowaniem FP7-Fission-2009

Niniejsze zaproszenia do składania wniosków są związane z programami prac przyjętymi
decyzjami Komisji C(2008) 3673 z dnia 23 lipca 2008 r., C(2008) 4483 z dnia 22 sierpnia 2008 r.,
C(2008) 4598 z dnia 28 sierpnia 2008 r., C(2008) 6827 z dnia 17 listopada 2008 r. oraz C(2008)
6800 z dnia 17 listopada 2008 r.

Zasady dotyczące zaproszeń do składania wniosków, programy prac oraz wskazówki dla wnioskodawców są
dostępne na stronach internetowych serwisu CORDIS:

http://cordis.europa.eu/fp7/calls/
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