ÜLESKUTSE HUVIAVALDUSTE ESITAMISEKS

kokkulepete sõlmimist partneritega
ehitusfaasis. Selle protsessi esimene samm
on tuvastada panustajad, kellest võiks saada
mitterahalise/kaudse panuse partnerid. ESS
kutsub kõiki huvitatud osapooli, kellel on
vajalikud kogemused ning teadmised,
avaldama oma huvi ja soovi osaleda.
Et aidata võimalikke panustajaid otsustada,
kuidas projektiga liituda, kirjeldab
„Üleskutse huviavalduseks“ juhiseid, kuidas
üleskutsele vastata, ning ühtlasi tutvustab
IKC raamistikku. ESSi kuluraamat ehk
maksumuse raamat on samuti saadaval ning
kirjeldab, millised tööpaketid võimaldavad
panustada mitterahaliselt (IKC). Lisaks on
siin link ESSi tehnilise disaini raportile (TDR).
TDR annab projekti tehnilise kirjelduse.
PANUSED VÕIVAD SISALDADA:

Üleskutse esitada huviavaldusi, et
panustada mitterahaliselt/kaudselt
Euroopa Neutronkiirguse Allikas (ESS)
ehitatakse koostöö vaimus, kasutades
selleks Euroopa juhtivate ekspertide ja
institutsioonide teadmisi. Selles vaimus
kutsutakse kõiki huvitatud osapooli esitama
huviavaldust (Expression of Interest - EoI)
mitterahalise/kaudse panuse (in-kind
contribution - IKC) tegemiseks ESSi ehitusse.
ESS valmistub minema ehitusfaasi ning
alustab formaalsete panustamise







Tehnilisi ja muid komponente
ja/või materjali kiirendi kompleksi
tarvis, sihtmärgi jaoks ja
eksperimentaalsete
mõõtejaamade jaoks;
Personali, kes võivad täita väga
erinevaid ülesandeid ehitusfaasi
ajal;
Muud materjali või teenuseid, mis
võivad anda olulist väärtust
rajatise ehitusse.

Palume tähele panna, et see üleskutse ei
mõeldud täielikult välja arendatud
ettepanekutele. Üleskutsele vastamine vajab

ainult selle lühikese online blanketi täitmist.
Vastustele põhinedes võetakse ühendust
potentsiaalsete partneritega, kes peaksid
välja arendama detailse IKC ettepanekud.
Panustajad võivad vastata läbi online
blanketi/vormi täitmise või alla laadida
blanketi, mis on lisatud dokumentatsiooni.
Küsimused protsessi või alla laadimise kohta
võib esitada all-olevale aadressile. Detailsem
kontaktinfo küsimuste kohta, mis käivad
spetsiifiliste tööpakettide kohta, on lisatud
dokumentatsiooni. Palume tähele panna, et
see pole üleskutse hankeks ega
pakkumuseks ega ka pakkumuse eelkvalifitseerumiseks. See üleskutse on
mõeldud spetsiifiliselt leidmaks
kvalifitseeritud mitterahalise/kaudse panuse
partnereid ning nende panuseid ja seetõttu
pole ka piiranguid sellele, kes võib sellele
üleskutsele vastata.
Kõik spetsiifilised panused aitavad tulevikus
moodustada põhja iga liikmesriigi panusele
ESSi ehitusse. Mitmed koostööd on juba
praeguseks tehtud ehituse eelses faasis, et
defineerida projekt ning võimaldada
ettevalmistusi ehituseks.
Kõiki kompetentseid ja huvitatud osapooli,
kaasa arvatud ehituse eelsed partnereid,
julgustatakse siiralt ühinema ja ehitama
Euroopa üht kõige põnevamat
uurimiskeskust.

