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AZ EURÓPAI CSATLAKOZÁS HÍREI

Az eddigi szokástól eltérõen az Európai Bizottság 

most úgynevezett szándéknyilatkozatok elbírálásával 

kívánja elõkészíteni az õsszel induló 6. Kutatás-fej-

lesztési keretprogramot. A szándéknyilatkozat mintegy 

elõzetes pályázatnak is felfogható.

Június 7-re, a benyújtási határidõre csaknem 

15.000 szándéknyilatkozatot regisztrált a brüsszeli 

iroda.

A CEPI Kutatási Csoportja 5 integrált pályázatra és 

3 kiválósági hálózatra nyújtotta be nyilatkozatát, me-

lyek közül Magyarország három integrált pályázat és 

mindhárom kiválósági hálózat részese.

Reméljük, hogy az Európa legkiválóbb kutatási in-

tézményei által összeállított, és a CEPI „védõ-

ernyõjével” ellátott nyilatkozatok, majd az ezt követõen 

elkészített és benyújtott pályázatok is eredményesek 

lesznek.Az alábbi táblázatban bemutatjuk a 8 szán-

déknyilatkozat témáját, a 6. K+F program megcélzott 

prioritásaival együtt, és jelöljük a magyar részvételt is. 

A pályázatok résztvevõi – a kutatóintézetek mellett  

nagy papírgyártó és feldolgozó cégek lesznek.

Polyánszky Éva

A CEPI Kutatási Bizottságának tagja

Az Európai Bizottság 6. Kutatás-fejlesztési keret-
programjának elõkészítése a CEPI-ben

Szándéknyilatkozatok 

Integrált projektek 

Cím Rövid cím Prioritás a 6 K+F 
programban 

Magyar 
részvétel 

-Új, környezetbarát 
papírgyártási és reciklálási 
folyamatok 

ECOPROCESS 1.1.6.3.Globális 
változások és 
ekorendszerenek 

     
 
     + 

 
 

MEDIAPAP 1.1.3.Nanotechnológiák, 
tudásalapú többfunkciós 
anyagok, új termelési 
eljárások és 
berendezések 

 
 
     - 

-Új cellulóz - és 
papírgyártási vonalak  

NOVALINE 1.1.3.3. Új termelési 
eljárások és 
berendezések 

 
   
     + 

- Fenntartható fejlõdés az 
innovatív, rostalapú 
csomagolópapírgyártásban 

SUSTAINPACK 1.1.3.2. Tudásalapú 
többfunkciós anyagok 

 
      + 

- Az erdészet, faipar, 
papíripar terméklánca 

FORWOOD 1.1.6.3.Globális 
változás és ekorend 
szerek 

 
      - 

 
KIVÁLÓSÁGI HÁLÓZATOK 

 
-Fenntartható farost-
használat 

SUSPAP 1.1.6.3.Globális 
változás és 
ekorendszerek 

      + 

-Új termelési folyamatok és 
berendezések 

SCARCE 
WATER 

1.1.3.3.Új termelési 
folyamatok és 
berendezések 

 
      + 

-Újrahasznosítás révén 
fenntartható papír 

RECPAP 1.1.6.3. Új, 
környezetbarát 
folyamatok és 
újrahasznosítási 
technológiák 
költséghatékonysága az 
erdészeti, fa- és 
papíriparban 

 
 
 
      + 

 

A tudományos kutatás-fejlesztés (K+F) 17,5 
milliárdos összegû pályázatán, amit most hirdetnek 
meg, a 12 EU-tagjelölt ország – köztük hazánk –is 
ugyanolyan jogokkal pályázik, mint a régi tagor-
szágok. Pontosabban, a pályázat tetemes rész-
vételi belépési díjából négy éven át jelentõs – bár 
évenként fogyó engedményt kapnak a tagjelöl-
tek.Azoknak az országoknak azonban, amelyek 
már a most befejezõdõ 5. K+F pályázaton is részt 
vehettek, immár fogyatkozóban van a kedvezmé-
nyük. Az országok eredményességét voltaképpen 
az mutatja, melyik pályázó ország milyen arányban 
nyeri vissza a pályázati benevezési összegeket. A 
mostani 6. számú K+F keretprogram-ban nyerhetõ 
pénz 17 százalékkal magasabb, mint a négy évvel 
ezelõtt e célra fordítható összeg volt, s jelenleg az 
unió teljes költségvetésének 6 százalékát teszi ki.A 

Elõnyben az EU-tagjelöltek a 6.sz. K+F pályázaton

6. számú keretprogram fõ célja, hogy minél több tu-
dományos vendégkutató vehessen részt drága mû-
szerekkel folytatható nagy kíséletekben, s együtt 
dolgozhassanak a fiatalabb kutatók Nobel-díja-
sokkal, az egyes kutatói szakmák elsõvonalbeli 
tudósaival. Az RU kutatási projektek a legígére-
tesebb területekre: a genetikára és általában mole-
kuláris biológiára, az informatikára, a nanotech-
nológiára, magas légköri kutatásokra, az élel-
miszer-biztonságra, valamint a fenntartható fej-
lõdés komplex tárgykörére terjednek ki. Az érdek-
lõdést jelzi, hogy a keretprogram site-ján 15 ezer 
érdeklõdõ jelentkezett, illetve kapott választ.

Forrás: Magyar Hírlap, 2002. VII.5.

- A média világának
papíralapú anyagai


