
Pályázati felhívás(ok) közvetett KTF-tevékenység(ek)re „Az Európai Kutatási Térség integrációja és
megerősítése” nevű kutatási, technológiai fejlesztési és demonstrációs egyedi program keretén

belül

(2004/C 158/08)

1. Az Európai Közösség az Európai Kutatási Térség létreho-
zásához és az innovációhoz hozzájáruló kutatási, technológiai
fejlesztési és demonstrációs tevékenységére vonatkozó hatodik
keretprogramjáról (2002-2006) szóló határozatával, valamint a
2002. június 27-i 1513/2002/EK európai parlamenti és tanácsi
határozattal (1) összhangban a Tanács 2002. szeptember 30-án
elfogadta az „Európai Kutatási Térség integrációja és megerősí-
tése (2002-2006)” (2) nevű kutatási, technológiai fejlesztési és
demonstrációs egyedi programot (a továbbiakban: egyedi
program).

Az egyedi program 5. cikke (1) bekezdésével összhangban az
Európai Közösségek Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)
2002. december 9-én elfogadta az egyedi program céljait, tudo-
mányos és technológiai prioritásait, valamint a megvalósítás
ütemezését részletesen meghatározó munkaprogramot (3) (a
továbbiakban: munkaprogram).

A vállalkozásoknak, kutatóközpontoknak és egyetemeknek az
Európai Közösségek hatodik keretprogramjának (2002-2006)
végrehajtásában való részvételének, valamint a kutatási eredmé-
nyek terjesztésének szabályairól szóló (a továbbiakban: részvé-
teli szabályok), 2002. december 16-i európai parlamenti és
tanácsi rendelet (4) 9. cikkének (1) bekezdésével összhangban
közvetett KTF-tevékenységekre pályázatokat kell benyújtani a
pályázati felhívások feltételei szerint.

2. A közvetett KTF-tevékenység(ek)re irányuló jelenlegi
pályázati felhívás(ok) (a továbbiakban: felhívások) a jelenlegi
általános részt és a mellékletekben leírt különleges feltételeket
foglalja magában/foglalják magukban. A mellékletek a követ-
kezőket tartalmazzák: a közvetett KTF-tevékenység(ek)re
irányuló pályázat(ok) benyújtásának határidejét, az elbírálás(ok)
befejezésének valószínűsíthető időpontját, az indikatív költség-
vetést, az érintett pályázati eszközöket és kutatási területeket, a
közvetett KTF-tevékenység(ek)re irányuló pályázat(ok) elbírálási
kritériumait, a résztvevők minimális számát és bármely alkal-
mazandó korlátozást.

3. A részvételi szabályokban meghatározott feltételeknek
eleget tévő természetes vagy jogi személyeket, akik nem esnek
a részvételi szabályokban vagy az Európai Közösségek általános
költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló,
2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (5)
114. cikkének (2) bekezdésében említett egyik kizárással járó
eset hatálya alá sem (a továbbiakban: pályázók), arra kérjük,
hogy a Bizottságnak nyújtsák be a közvetett KTF-tevékenysé-
gekre irányuló olyan pályázataikat, amelyek eleget tesznek
a részvételi szabályokban és az érintett felhívásban foglalt felté-
teleknek.

A pályázók részvételi feltételei a közvetett KTF-tevékenység
tárgyalásai keretén belül kerülnek ellenőrzésre. Még ez előtt
azonban a pályázók aláírnak egy nyilatkozatot, amely igazolja,
hogy nem esnek a költségvetési rendelet 93. cikkének (1)
bekezdésében megadott egyetlen eset hatálya alá sem. Továbbá
a Bizottság rendelkezésére bocsátják az Európai Közösségek
általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről
szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtására
vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2002.
december 23-i 2342/2002/EK, EURATOM bizottsági ren-
delet (6) 173. cikkének (2) bekezdésében felsorolt információkat.

Az Európai Közösség által elfogadott esélyegyenlőségi politika a
nőket kifejezetten ösztönzi arra, hogy közvetlenül pályázzanak
a közvetett KTF-tevékenységre, vagy vegyenek részt az ilyen
KTF-pályázatok benyújtásában.

4. A Bizottság a felhívással/felhívásokkal kapcsolatban ismer-
tetőt bocsát a pályázók rendelkezésére, amelyben megtalálható
a közvetett KTF-tevékenységekre irányuló pályázatok elkészíté-
sére és benyújtására vonatkozó tájékoztató. A Bizottság kiad
egy iránymutatást a pályázat elbírálásáról és a kiválasztási eljá-
rásokról (7) is. Ezek az ismertetők és iránymutatók a munka-
programhoz és a felhíváshoz kapcsolódó egyéb információkhoz
hasonlóan beszerezhetők a Bizottságtól a következő címeken:

Európai Bizottság
FP6 információs pult
Kutatási (RTD) Főigazgatóság
B-1049 Brüsszel, Belgium
Honlap: www.cordis.lu/fp6

5. Közvetett KTF-tevékenységekre irányuló pályázatokat kizá-
rólag elektronikus pályázat formájában lehet benyújtani a
webalapú Elektronikus Pályázatbenyújtási Rendszeren keresztül
(EPSS (8)). Különleges esetekben azonban egy koordinátor a
Bizottságtól engedélyt kérhet papíron történő benyújtásra a
felhívás határidejének lejárta előtt. Ezt írásban kell megtenni, és
a következő címek egyikére kell elküldeni: European Commis-
sion, Directorate General RTD, Directorate G, Office: MO75 6-
13, B-1049 Brussels, Belgium, Tel. (32-2) 299.83.15, Fax (32-
2) 296.70.23 vagy rtd-nmp@cec.eu.int. A kérelem mellé
csatolni kell a kivételes elbánás kérelmezésének indoklását. A
papíron történő benyújtást választó pályázók vállalják a felelős-
séget, hogy ilyen mentességi kérelmek és a velük járó eljárások
a felhívás határidejére való tekintettel időben elkészülnek, illetve
befejeződnek.
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(1) HL L 232., 2002.8.29., 1. o.
(2) HL L 294., 2002.10.29., 1. o.
(3) A C(2003)577, C(2003)955, C(2003)1952, C(2003)3543,

C(2003)3555, C(2003)4609 C(2003)5183, C(2004)433 és
C(2004)2002 határozattal módosított C(2002)4789 bizottsági hatá-
rozat, amelyek közül még egyik sem jelent meg.

(4) HL L 355., 2002.12.30., 23. o.
(5) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(6) HL L 357., 2002.12.31., 1. o.
(7) A legutóbb a 2004. május 18-i C(2004)1855 határozattal módosí-

tott 2003. március 27-i C(2003)883 határozat.
(8) Az EPSS a pályázókat pályázataik elektronikus létrehozásában és

benyújtásában segítő eszköz.



Minden közvetett KTF-tevékenységre irányuló pályázatnak két
részből kell állnia: az űrlapokból (A. rész) és a tartalomból (B.
rész).

A közvetett KTF-intézkedésekre irányuló pályázatok internetes
hozzáférés nélkül vagy internetes hozzáféréssel egyaránt elké-
szíthetők, és elektronikusan benyújthatók. A közvetett KTF-
tevékenységre irányuló pályázatokat PDF formátumban kell
benyújtani („portable document format”, amely kompatibilis az
Adobe 3. vagy magasabb szintű verziójával beágyazott
betűtípussal). Tömörített („zippelt”) fájlok kizárásra kerülnek.

Az EPSS szoftver (internetes hozzáféréssel vagy anélkül)
elérhető a Cordis honlapról: www.cordis.lu.

Az olyan közvetett KTF-tevékenységekre irányuló elektronikus
pályázatok, amelyek hiányosak, olvashatatlanok vagy vírussal
fertőzöttek, kizárásra kerülnek.

Közvetett KTF-pályázatok olyan változatai, amelyeket hordoz-
ható elektronikus tárolóeszközökön (pl. CD-ROM-on, merevle-
mezen), e-mailen vagy faxon nyújtanak be, kizárásra kerülnek.

Közvetett KTF-tevékenységre irányuló hiányos, papíron benyúj-
tott pályázatok kizárásra kerülnek.

További információkat a pályázatok benyújtásának különféle
eljárásairól a pályázat elbírálásáról és a kiválasztási eljárásról
szóló iránymutatás J. mellékletében olvashatnak.

6. A közvetett KTF-tevékenységekre benyújtott pályázatok
legkésőbb a határidő lejártának napján és az érintett felhívásban
meghatározott időben meg kell, hogy érkezzenek a Bizott-
sághoz. A megadott határidőt követően beérkező közvetett
KTF-tevékenységre benyújtott pályázatok kizárásra kerülnek.

Azok a közvetett KTF-tevékenységre benyújtott pályázatok,
amelyek nem tesznek eleget az érintett felhívásban megjelölt
minimális résztvevői számmal kapcsolatos feltételeknek, kizá-
rásra kerülnek.

Ez érvényes a munkaprogramban megadott bármely további
jogosultsági feltételekre is.

7. Abban az esetben, ha ugyanazon közvetett KTF-tevékeny-
ségre benyújtott pályázatot egymás után kétszer nyújtják be, a
Bizottság a határidő lejárta és az érintett felhívásban meghatá-
rozott időpont előtt utoljára beérkező változatot vizsgálja meg.

8. Amennyiben a vonatkozó felhívás említi, közvetett KTF-
tevékenységekre benyújtott pályázatok jövőbeli elbírálás keretén
belül is felvehetők.

9. A felhívással kapcsolatos minden egyes kapcsolatfelvétel
(pl. információkérés, vagy közvetett KTF-tevékenységre irányuló
pályázat benyújtása) esetén a pályázónak hivatkoznia kell a
vonatkozó pályázati azonosítóra.
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1. MELLÉKLET

1. Specifikus program: Az Európai Kutatási Térség integrációja és megerősítése.

2. Tematikus prioritások/területek: a 2. tematikus prioritás: „Az információs társadalommal kapcsolatos technoló-
giák ” (IST) és a 3. tematikus prioritás: „Nanotechnológiák és nanotudományok, tudásalapú többfunkciós anyagok,
új gyártási eljárások és eszközök” (NMP).

3. A pályázat címe: Második közös felhívás a 2. és 3. tematikus prioritásokra.

4. Pályázati azonosító: FP6-2004-IST-NMP-2.

5. Közzététel napja (1): 2004. június 15.

6. Jelentkezési határidő(k) (2): 2004.10.14. 17 óra (brüsszeli helyi idő).

7. Teljes irányadó költségvetés: 180 millió euró, a három különböző célkitűzés közötti arányos lebontásban (a 2. és
3. prioritás közös költségvetése).

8. A felhívás tárgyát képező területek és eszközök: A pályázatoknak az alábbi célkitűzéseket kell követniük:

TERÜLET Eszköz(ök)

IST-NMP-1 Integrációs technológiák gyors és rugalmas gyártóvállalat
számára

IP; STREP; SSA

IST-NMP-2 Bioérzékelők diagnosztikai és egészséggondozási célokra IP; STREP; SSA

IST-NMP-3 Nanofotonikai és nanoelektronikus eszközök gyártására használt
anyagok, berendezések és eljárások

IP STREP; SSA

9. A résztvevők minimális száma (3):

Célkitűzés Minimális szám

IP és STREP Három független jogalany három különböző tagállamból vagy társult
országból, amelyek közül legalább kettő valamely tagállamból vagy társult
tagjelölt országból származik

SSA Egy jogalany

Az ipar várhatóan vezető szerepet tölt be az integrált projektekben (IP), és adott esetben a specifikus célzott kutatási
projektekben (STREP).

10. Részvételt érintő korlátozás: nincs.

11. Konzorcium-megállapodás: Az IP résztvevőinek konzorcium-megállapodást kell kötniük.

12. Értékelési eljárás: A pályázatok értékelése egy lépcsőben történik. A pályázókat kérik, hogy tartsák tiszteletben a
Pályázati útmutatóban leírt maximális oldalszámot (12-es betűméret). A pályázatok értékelése nem anonim módon
történik.

13. Értékelési kritériumok: Az egyes eszközökre alkalmazandó kritériumokat illetően lásd a munkaprogram B.
mellékletét.

14. Indikatív értékelés és kiválasztási határidők: az értékelési eredmények várhatóan a jelentkezési határidő után két
hónappal állnak rendelkezésre.
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(1) E felhívás közzétételéért felelős főigazgató e felhívást közzéteheti a közzététel tervezett időpontja előtt vagy után egy hónappal.
(2) Amennyiben a közzététel tervezett időpontját (lásd előző lábjegyzet) előrehozzák vagy késleltetik, a jelentkezési határidő ennek megfe-

lelően pontosításra kerül
(3) MS = az EU tagállamai; AS (beleértve ACC) = társult államok; ACC = társult tagjelölt országok. A közvetett cselekvésekben egyedüli-

ként részt vehet bármely olyan jogalany, melyet az egyik tagállamban vagy társult államban létesítettek és amely a résztvevők kívánt
számából áll.



2. MELLÉKLET

1. Specifikus program: Az Európai Kutatási Térség integrációja és megerősítése.

2. Tevékenységek: „Nanotechnológiák és nanotudományok, tudásalapú többfunkciós anyagok, új gyártási eljárások és
eszközök” tematikus prioritási terület.

3. A pályázat címe: EK-NSF által koordinált tevékenység a számítógépes anyagkutatás terén.

4. Pályázati azonosító: FP6-2004-NMP-NSF-1.

5. Közzététel napja (1): 2004. június 15.

6. Jelentkezési határidő(k) (2): 2004. október 14., 17 óra (brüsszeli helyi idő).

7. Teljes irányadó költségvetés: 6 millió euró (hasonló szintű támogatás várható az NSF-től az Egyesült Államokbeli
kutatócsoportok közös projektekben való részvételének támogatására ).

Eszköz (millió) euró

STREP 6 (*)

(*) Az e felhívás rendelkezésére álló irányadó költségvetés alapján kb. öt pályázat támogatása várható.

8. A felhívás tárgyát képező területek és eszközök:

Terület Eszköz

NMP-NSF-1 EK-NSF által koordinált tevékenység a számítógépes anyagku-
tatás terén

STREP

9. A résztvevők minimális száma:

Eszköz A résztvevők minimális száma

STREP Három független jogalany három különböző tagállamból
vagy társult országból, melyek közül legalább kettő vala-
mely tagállamból vagy társult tagjelölt országból szár-
mazik (*)

(*) Az európai és USA-beli partnerek arányos részvételét kérik.

10. Részvételt érintő korlátozások: nincs.

11. Konzorcium-megállapodások: A STREP-ben e felhívás eredményeként résztvevőknek ajánlott, de nem kötelező
konzorcium-megállapodást kötni.

12. Értékelési eljárás:

– A STREP-pályázatok értékelése egy lépcsőben történik az FP6-ra vonatkozó szabályok és az NMP munkaprogram
B. mellékletének 2003 decemberi kiadása alapján. Az NSF-hez benyújtott pályázatokra (3) az NSF értékelési
eljárásokat alkalmazzák.

– A pályázatok értékelése nem anonim módon történik.

13. Értékelési kritériumok:

– Az egyes eszközökre alkalmazandó kritériumokat (beleértve azok egyedi súlyát és küszöbértékét, valamint az álta-
lános küszöbértéket), illetve azok alkalmazását illetően lásd az NMP munkaprogram B mellékletét.

– Az értékelés során figyelembe veszik a pályázatok jelentőségét a 3. prioritás általános célkitűzései, valamint a
felhívás által lefedett valamennyi témával kapcsolatban ismertetett egyedi célkitűzések tekintetében.

14. Indikatív értékelés és a szerződéskötés ütemezése: Értékelési eredmények: várhatóan a jelentkezési határidő
után két hónappal állnak rendelkezésre.
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(1) E felhívás közzétételéért felelős főigazgató e felhívást közzéteheti a közzététel tervezett időpontja előtt vagy után egy hónappal.
(2) Amennyiben a közzététel tervezett időpontját (lásd előző lábjegyzet) előrehozzák vagy késleltetik, a jelentkezési határidő ennek megfe-

lelően pontosításra kerül
(3) Pénzügyi támogatás elnyerése érdekében a pályázatokat párhuzamosan mind az EK-hoz, mind az NSF-hez be kell nyújtani. Tengeren-

túli pénzáramlás nem lesz. Az európai kutatócsoportok az FP6 szabályoknak megfelelően elküldik a pályázatot az EK-hoz, az USA
kutatócsoportok pedig az NSF-hez (lásd www.nsf.org). A két pályázatnak értelemszerűen követnie kell az EK, ill. NSF pályázati útmuta-
tókat, technikai részüknek azonban meg kell egyeznie.


