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EURATOM in FP 7 (from FP7 factsheets
www.ec.europa.eu/research)

Budget: €2.7 billion (2007 - 2011)
The framework programme for nuclear research and training
activities will comprise Community research, technological
development, international cooperation, dissemination of
technical information and exploitation activities as well as
training.
Two specific programmes are planned:

Fusion energy research,
Nuclear fission and radiation protection

http://www.ec.europa.eu/research)
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Fusion

:
Fusion energy research
with the objective of developing the technology for a safe, sustainable,
environmentally responsible and economically viable energy source.
Activities will include the realisation of ITER (as an international
research infrastructure), research & development of the ITER
operation, the technology activities in preparation of DEMO,
preparation of an international Fusion Materials Irradiation Facility
(IFMIF).
Research and development activities for a longer term are also
planned, as well as huma resources, education and training initiatives.
Budget (for the period 2007-2011): Fusion energy research* €1947 m
*Within the amount foreseen for fusion energy research, at least €900
million will be reservedto activities other than the construction of the
fusion energy source ITER.
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Fission

Nuclear fission and radiation protection
with the objective of enhancing in particular the safety performance,
resource efficiency and cost-effectiveness of nuclear fission and other
uses of radiation in industry and medicine.
Activities will include:

Management of radioactive waste
Reactor systems
Radiation protection
Infrastructures
Human resources, mobility and training

Activities of the Joint Research Centre (JRC) in the field of nuclear
energy, including:

Nuclear Waste Management and Environmental Impact
Nuclear Safety
Nuclear Security

Budget (for the period 2007-2011)
Nuclear Fission and radiation protection €287 m
Nuclear Activities of the Joint Research Centre €517 m
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Euratom FP7

PPäääättyy 2011ttyy 2011
TodennTodennääkkööisesti jatketaan 2:lla vuodella, eli 2013 asti, mutta mitisesti jatketaan 2:lla vuodella, eli 2013 asti, mutta mitäääänn
virallista ilmoitusta asiasta ei ole toistaiseksivirallista ilmoitusta asiasta ei ole toistaiseksi
Fission (ydinjFission (ydinjääte, reaktorit, ste, reaktorit, sääteilysuojelu) yhteenlaskettu vuosittainenteilysuojelu) yhteenlaskettu vuosittainen
EUEU--rahoitus luokkaa 50 Mrahoitus luokkaa 50 M€€..
Ohjelman alussa ilmaistiin pyrkimysOhjelman alussa ilmaistiin pyrkimys ’’tasajakoontasajakoon’’ kolmen alueenkolmen alueen
kesken, mutta tkesken, mutta täämmää ei ole kei ole kääytytäännnnöössssää toteutunuttoteutunut
Vuoden 2011 haulleVuoden 2011 haulle indikatiiviseksiindikatiiviseksi jakaumaksi alueiden kesken onjakaumaksi alueiden kesken on
esitetty:esitetty:
YdinjYdinjääte 6Mte 6M€€
ReaktoritReaktorit GenGen III&IV 20 MIII&IV 20 M€€
SSääteilysuojelu 10 Mteilysuojelu 10 M€€
Ihmiset, liikkuvuus, koulutus, yht. tyIhmiset, liikkuvuus, koulutus, yht. työö kolmansien maiden kanssa 5Mkolmansien maiden kanssa 5M€€
Nimetty hyNimetty hyöödynsaaja (ei osa hakua) 10 Mdynsaaja (ei osa hakua) 10 M€€
YhteensYhteensää noin 50 Mnoin 50 M€€..
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Työohjelman aiheiden valmistelu

Vaikuttavat taustatahot ovat:Vaikuttavat taustatahot ovat:
Sustainable Nuclear Energy Technology Platform SNESustainable Nuclear Energy Technology Platform SNE--TPTP
The platform on geological disposal IGDThe platform on geological disposal IGD--TPTP
High Level Group on Low Dose RiskHigh Level Group on Low Dose Risk

SuomenSuomen edustajatedustajat ovatovat mukanamukana kaikissakaikissa:: vahvavahva
vaikutusmahdollisuusvaikutusmahdollisuus siissiis periaatteessaperiaatteessa,, kkääytytäännnnöössssää
suuretsuuret rahoittajamaatrahoittajamaat dominoivatdominoivat useinusein……

TyTyööohjelmakutsuaohjelmakutsua 20112011 kkääsitellsitelläääänn CCECCE--fissiokomiteassafissiokomiteassa
keskesääkuussakuussa 20102010
TyTyööohjelmakutsuohjelmakutsu olioli ‘‘nonpapernonpaper’’ muodossamuodossa esillesillää helmikuunhelmikuun
2010 CCE2010 CCE--fissiokomiteanfissiokomitean kokouksessakokouksessa, jota, jota ennenennen
edustajatedustajat pyysivpyysiväätt kommenttejakommentteja PosivaltaPosivalta ja SAFIR2010ja SAFIR2010--
tahoilta (tahoilta (tulostulos:: eiei kommentoitavaakommentoitavaa).).
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Meneillään olevia reaktoriturvallisuushankkeita,
joissa VTT mukana

NULIFENULIFE-- materiaalitekniikka, VTT koordinoi, johtaa NULIFEmateriaalitekniikka, VTT koordinoi, johtaa NULIFE
legallegal entityynentityyn (R. Rintamaa, VTT avainasemassa)(R. Rintamaa, VTT avainasemassa)
NURISPNURISP-- termohydrauliikka CFD, yleiseurooppalaisen koodintermohydrauliikka CFD, yleiseurooppalaisen koodin
kehitys (NEPTUNE)kehitys (NEPTUNE)
SARNET2SARNET2-- NoENoE verkosto, jossa VTT tekee tutkimustyverkosto, jossa VTT tekee tutkimustyööttää yli 100yli 100
kk€€ arvosta vuosittain omalla rahoituksella, EUarvosta vuosittain omalla rahoituksella, EU--rahoitus hyvinrahoitus hyvin
pienipieni
HPLWR2HPLWR2 –– GenIVGenIV ylikriittisen SCWR konseptin suunnittelua,ylikriittisen SCWR konseptin suunnittelua,
materiaalitekniikka ja simulointi, pmateriaalitekniikka ja simulointi, päääättymttymäässssää juuri, jatkoaihejuuri, jatkoaihe
kevkevääään 2010 haussan 2010 haussa –– sisarprojekti Kiinan kanssa ?sisarprojekti Kiinan kanssa ?
ASAMPSA2ASAMPSA2 ––PSA2 aihealuePSA2 aihealue
MMOTIONMMOTION --automaatioautomaatio


