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Pályázati felhívások az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékeny-
ségekre vonatkozó hetedik keretprogramjához kapcsolódó 2008. és 2009. évi munkaprogramok,
valamint az Euratom nukleáris kutatási és képzési tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprog-

ramjához kapcsolódó 2009. évi munkaprogram alapján

(2008/C 296/06)

Ezúton értesítjük az érdeklődőket az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevé-
kenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjához (2007–2013) kapcsolódó „Emberek” egyedi program
2008. évi, illetőleg „Együttműködés” és „Ötletek” egyedi program 2009. évi munkaprogramja, valamint az
Európai Atomenergia-közösség (Euratom) nukleáris kutatási és képzési tevékenységekre vonatkozó hetedik
keretprogramjához (2007–2011) kapcsolódó 2009. évi munkaprogram alapján közzétett pályázati felhívá-
sokról.

Az alábbi pályázati felhívások keretében várunk pályázatokat. A felhívások határidejéről és költségvetéséről a
felhívások szövege ad tájékoztatást, amely a CORDIS internetes honlapon olvasható.

Az „Együttműködés” egyedi program munkaprogramja:

Téma A felhívás azonosítója

3. Információs és kommunikációs technológiák FP7-ICT-2009-4

FP7-ICT-2009-C

4. Nanotudományok, nanotechnológiák, anyagtudomány és új gyártás-
technológiák

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

Közös felhívás: Témák: 3. Információs és kommunikációs technológiák;
5. Energia

FP7-ICT-ENERGY-2009-1

Közös felhívás: Témák: 4. Nanotudományok, nanotechnológiák, anyagtu-
domány és új gyártástechnológiák; 6. Környezetvédelem (beleértve az
éghajlatváltozást is)

FP7-NMP-ENV-2009

Összehangolt felhívás: Témák: 1. Egészségügy; 2. Élelmiszerek, mezőgaz-
daság és halászat, biotechnológia; 4. Nanotudományok, nanotechnológiák,
anyagtudomány és új gyártástechnológiák; 6. Környezetvédelem (beleértve
az éghajlatváltozást is); 8. Társadalom-gazdaságtan és humán tudományok

FP7-ERANET-2009-RTD
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Az „Ötletek” egyedi program munkaprogramja:

A felhívás címe A felhívás azonosítója

Az EKT ösztöndíja tapasztalt kutatóknak ERC-2009-AdG

Az „Emberek” egyedi program munkaprogramja:

A felhívás címe A felhívás azonosítója

Regionális, nemzeti és nemzetközi programok társfinanszírozása
Marie Curie cselekvés keretében

FP7-PEOPLE-COFUND-2008

Az Euratom-keretprogram munkaprogramja:

A felhívás címe A felhívás azonosítója

Atommaghasadás és sugárvédelem FP7-Fission-2009

Ezek a pályázati felhívások a 2008. július 23-i C(2008) 3673, a 2008. augusztus 22-i C(2008) 4483, a
2008. augusztus 28-i C(2008) 4598, a 2008. november 17-i C(2008) 6827 és a 2008. november 17-i
C(2008) 6800 bizottsági határozattal elfogadott munkaprogramokhoz kapcsolódnak.

A felhívások részletei, a munkaprogramok és a pályázókat a pályázatok benyújtásának módjáról tájékoztató
útmutatás a CORDIS internetes honlapon olvasható:

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

2008.11.19.C 296/22 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU


