
III

(Közlemények)

BIZOTTSÁG

Tájékoztató „az Euratom fúziós képzési rendszere” pályázati felhívásról

(2005/C 244/05)

1. Egyedi program: Az EURATOM kutatási és képzési programja a nukleáris energiáról

2. Tevékenységek: Az Euratom fúziós képzési rendszere

3. A felhívás címe: Tematikus felhívás „Az Euratom kutatási és képzési programja a nukleáris ener-
giáról” elnevezésű területen

4. A felhívás azonosítója: EURATOM CALL 2005-6 EFTS

5. A közzététel időpontja: 2005. október 4.

6. Benyújtási határidő(k): 2006. január 31. 17:00 óra (brüsszeli helyi idő szerint).

7. Teljes indikatív költségvetés: 8 millió euro

8. A felhívás tárgyát képező területek és eszközök:

Terület Téma Eszköz

2.4 Az emberi erőforrás és a mobi-
litás ösztönzését és fejlesztését
célzó intézkedések

FUSION-2005-2.4.2 képzési rendszer

9. A résztvevők minimális száma (1):

Eszköz A résztvevők minimális száma

Az Euratom fúziós képzési rendszerei
Az emberi erőforrás és a mobilitás fejlesztését célzó
intézkedések

3 különböző tagállamban vagy társult államban –
amelyek közül legalább kettő tagállam vagy társult
tagjelölt ország – székhellyel rendelkező 3 független
jogalany

10. Részvételi korlátozás: A részvétel a tagállamokra és társult államokra vagy társult tagjelölt ország-
okra korlátozódik.

11. Konzorciumi megállapodás: Az Euratom fúziós képzési rendszere e felhívás eredményeként kivá-
lasztott résztvevőinek nem kötelező konzorciumi megállapodást kötni.

12. Elbírálási eljárás:
– Az elbírálás egy szakaszban történik.

– A pályázatok elbírálása nem anonim módon történik.
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(1) A tagállamok az EU tagállamai; a társult államok körébe a társult tagjelölt országok is beletartoznak.
Egy tagállamban vagy egy társult államban letelepedett bármely jogi személy, amely megkívánt számú résztvevőből
áll, lehet egyedüli résztvevő egy közvetett cselekvésben.



13. Az elbírálás kritériumai: A kritériumokat (beleértve az egyes kritériumok egyedi súlyát és küszöbér-
tékét, valamint az általános küszöbértéket) minden egyes eszköztípus esetében a munkaprogram IV.
melléklete állapítja meg.

14. Az elbírálás és a szerződéskötés előrelátható ütemezése:
– Az elbírálás eredményei: várhatóan a pályázat benyújtási határidejét követő mintegy három

hónapon belül állnak rendelkezésre.

– Az első szerződések megkötése: az e felhívással kapcsolatos szerződések várhatóan 2006 júniusa
előtt lépnek hatályba.
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