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Europeiska gemenskapernas officiella tidning

R˜TTELSER
Rättelse gällande ansökningsomgången för indirekta FoTU-åtgärder inom ramen för det särskilda programmet
för forskning, teknisk utveckling och demonstration inom området Konkurrenskraftig och hållbar tillväxt
Ansökningsomgångens referens: Growth 1999
(Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 72 av den 16 mars 1999)
(2001/C 273/17)
På sidan 33, punkt 4, del 2 skall texten ersättas med följande:
Marie Curie-Stipendier (preliminär budget 12 miljoner euro)
Gäststipendier med industrin som värd
Stipendier för erfarna forskare
Sista inlämningsdagen för ansökningar i del 2 är 28 februari 2002, kl. 17.00. Ansökningar kommer att utvärderas
i omgångar, enligt följande preliminära sista ankomstdagar: 2.6.1999, 19.11.1999, 22.3.2000, 18.9.2000,
21.3.2001, 19.9.2001 och 28.2.2002 (1).
Särskilda åtgärder för små och medelstora företag (SMF) (preliminär budget 200 miljoner euro)
Förstudiebidrag
Samarbetsprojekt (CRAFT)
Sista inlämningsdag för ansökningar är 18 april 2001, kl. 17.00 för ansökningar gällande förstudiebidrag och 28
februari 2002, kl. 17.00 för ansökningar gällande samarbetsprojekt (CRAFT). Ansökningar kommer att utvärderas i
omgångar enligt följande preliminära sista ankomstdag: ansökningar gällande förstudiebidrag 14.4.1999, 15.9.1999,
12.1.2000, 26.4.2000, 13.9.2000, 17.1.2001 och 18.4.2001; ansökningar gällande samarbetsprojekt (CRAFT):
15.9.1999, 12.1.2000, 26.4.2000, 13.9.2000, 17.1.2001, 18.4.2001, 19.9.2001 och 28.2.2002 (2).
Kompletterande åtgärder (preliminär budget 28 miljoner euro)
Sista inlämningsdag för ansökningar är 28 februari 2002, kl. 17.00. Ansökningen kommer att utvärderas i
omgångar enligt följande preliminära sista ankomstdag: 15.6.1999, 15.11.1999, 15.3.2000, 15.9.2000, 15.3.2001,
15.9.2001 och 28.2.2002 (3).
Mer information om detta kan erhållas från SMF-hjälpcentralen (webbplats: www.cordis.lu/sme; e-mail: researchsme@cec.eu.int; fax (32-2) 295 71 10).
Mer information om Marie Curie-Stipendier och kompletterande åtgärder kan erhållas från Growth Helpdesk (webbplats:
www.cordis.lu/growth; e-mail: growth@cec.eu.int; fax (32-2) 296 67 57).

(1) Detta datum ersätter 20.3.2002, angett som sista ansökningsdag i en tidigare utgåva av denna ansökningsomgång. Förslag som
innefattar NAS länder ges prioritet.
(2) Detta datum ersätter 16.1.2002 och 17.4.2002, angett som sista ansökningsdagar i en tidigare utgåva av denna ansökningsomgång.
(3) Detta datum ersätter 15.3.2002, angett som sista ansökningsdag i en tidigare utgåva av denna ansökningsomgång.
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