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(Közlemények)

BIZOTTSÁG

Pályázati felhívások közvetett KTF-tevékenységekre „Az Európai Kutatási Térség szerkezetének
kialakítása” nevű kutatási, technológiai fejlesztési és demonstrációs egyedi program keretén belül

(2004/C 309/04)

1. Az Európai Közösség az Európai Kutatási Térség létrehozá-
sához 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 parla-
menti és tanácsi határozattal (1) összhangban a Tanács 2002.
szeptember 30-án elfogadta „Az Európai Kutatási Térség
szerkezetének kialakítása (2002–2006)” (2) elnevezésű kuta-
tási, technológiai fejlesztési és demonstrációs egyedi prog-
ramot (a továbbiakban: „egyedi program”).

Az egyedi program 5. cikke (1) bekezdésével összhangban
az Európai Közösségek Bizottsága (a továbbiakban:
„Bizottság”) 2002. december 6-án elfogadta az egyedi
program céljait, tudományos 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 kuta-
tási eredmények terjesztésének szabályairól szóló (a továb-
biakban: „részvételi szabályok”), 2002. december 16-i
2321/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) 9.
cikkének (1) bekezdésével összhangban közvetett KTF-tevé-
kenységekre a pályázatokat a pályázati felhívások feltételei
szerint kell benyújtani.

2. A közvetett KTF-tevékenységekre irányuló jelenlegi pályázati
felhívás (a továbbiakban: „felhívás”) a jelenlegi általános részt
és a mellékletekben leírt különleges feltételeket foglalja
magában. A mellékletek a következőket tartalmazzák: a
közvetett KTF-tevékenység(ek)re irányuló pályázat(ok)
benyújtásának határidejét, az elbírálás(ok) befejezésének
valószínűsíthető időpontját, az indikatív költségvetést, az

érintett pályázati eszközöket és kutatási területeket, a közve-
tett KTF-tevékenység(ek)re irányuló pályázat(ok) elbírálási
kritériumait, a résztvevők minimális számát és bármely
alkalmazandó korlátozást.

3. A részvételi szabályokban meghatározott feltételeknek eleget
tévő természetes vagy jogi személyeket, akik nem esnek a
részvételi szabályokban vagy az Európai Közösségek álta-
lános 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-tevékenységekre irányuló olyan pályázataikat,
amelyek eleget tesznek a részvételi szabályokban és az érin-
tett felhívásban foglalt feltételeknek.

A pályázók részvételi feltételeinek teljesülése a közvetett
KTF-tevékenység tárgyalásai keretén belül kerül 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 rendelet (6) 173. cik-
kének (2) bekezdésében felsorolt információkat.

Az Európai Közösség által elfogadott esélyegyenlőségi poli-
tika, a nőket kifejezetten ösztönzi arra, hogy közvetlenül
pályázzanak a közvetett KTF-tevékenységre, vagy vegyenek
részt az ilyen KTF-pályázatok benyújtásában.
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(1) HL L 232., 2002.8.29., 1. o.
(2) HL L 294., 2002.10.29., 44. o.
(3) A C(2003) 635, C(2003) 998, C(2003) 1951, C(2003) 2708,

C(2003) 4571, C(2004) 48 és C(2004) 3330 határozattal módosí-
tott C(2002) 4791 bizottsági határozat, 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.



4. A Bizottság a felhívással kapcsolatban ismertetőt bocsát a
pályázók rendelkezésére, amelyben megtalálható a közvetett
KTF-tevékenységekre irányuló pályázatok elkészítésére és
benyújtására vonatkozó tájékoztató. A Bizottság szintén kiad
egy iránymutatást a pályázat elbírálásáról és a kiválasztási
eljárásokról (1). Ezek az ismertetők és iránymutatók a
munkaprogramhoz és a felhíváshoz kapcsolódó egyéb infor-
mációkhoz hasonlóan beszerezhetők a Bizottságtól a
következő címeken:

European Commission
The FP6 Information Desk
Directorate General RTD
B-1049 Brussels, Belgium
E-mail: rtd-descartes@cec.eu.int
Honlap: www.cordis.lu/fp6

5. A közvetett KTF-tevékenységekre irányuló pályázatokat a
következő eljárások szerint lehet benyújtani papíron.

A közvetett KTF-intézkedésekre irányuló pályázatoknak két
részből kell állniuk: A formanyomtatványok („A” rész) és a
tartalmi rész („B” rész).

Közvetett KTF-tevékenységekre irányuló pályázatok elkészít-
hetők és benyújthatók az ismertetőkben található nyomtat-
ványok felhasználásával („papíron”).

Közvetett KTF-tevékenységre irányuló hiányos, papíron
benyújtott 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 postai úton, papíron
benyújtott pályázatok a Bizottsághoz a következő címre
küldendők:

FP6 – Research Proposals
FP6-2004-Science and Society 12
European Commission
B-1049 Brussels

Saját kezű vagy képviselők általi szállítás esetén (beleértve a
futárszolgálatokat is (2)) a szállítás a következő címre
történik:

FP6 – Research Proposals
FP6-2004-Science and Society 12
European Commission
Rue de Genève, 1
B-1140 Brussels

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

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

9. 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) A legutóbb a 2004. május 18-i C(2004) 1855 határozattal módosí-
tott 2003. március 27-i C(2003) 883 határozat.

(2) Amennyiben a futárszolgálatok elkérnék a címzett telefonszámát, a
következő számot kell megadni: (32-2) 299 11 11 (contact Linda
Maxwell and Martona Ritter).



MELLÉKLET

1. Egyedi program: Az EKT strukturálása

2. Tevékenység: Tudomány és társadalom

3. Felhívás címe: René Descartes-díjak 2005.

4. Felhívás azonosítója: FP6-2004-Science-and-society-12

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

6. Beadási határidők (2): 2005. május 10., 17:00 (brüsszeli helyi idő szerint).

7. Teljes indikatív költségvetés: 1,25 millió EUR

Eszköz (1) EUR (millió)

SSA 1,25

(1) STREP = Specific targeted research project, Egyedi célzott kutatási projekt; CA = Coordination action, Koordinációs cselekvés;
SSA = Specific support action, Egyedi támogatási cselekvés.

8. Terület és eszközök:

Az alábbi témakörökben kérnek ajánlattételt. A táblázat csak rövid címeket ad meg. A pályázóknak a témakörök
teljes leírását a Tudomány és társadalom munkaprogramban kell keresniük.

Terület Eszközök Indikatív költségvetés (millió EUR)

4.3.4.2. a) i.: Descartes-díj (kutatás) SSA 1,0
(díj minimális összege: 200 000 EUR)

4.3.4.2. a) ii.: Descartes-díj (tájékoztatás) SSA 0,25
(díj minimális összege: 50 000 EUR)

9. Résztvevők minimális száma (3):

Eszköz Minimális szám

SSA 4.3.4.2. a) i.: Descartes-díj (kutatás) Két jogi személy két különböző tagállamból vagy társult
államból, amelyek közül legalább egy tagállam vagy
társult tagjelölt ország

SSA 4.3.4.2. a) ii.: Descartes-díj (tájékoztatás) 1 jogi személy 1 tagállamból vagy társult államból

10. Részvételi korlátozás: Ebben a felhívásban az olyan harmadik országban székhellyel rendelkező bármely jogi
személy részt vehet – feltéve ha az alább meghatározott feltételeket teljesíti – amelyre nem vonatkozik a Részvételi
szabályzat 6. cikk (2) bekezdése (a Közösséggel tudományos és technológiai egyezményt kötött országok jogi
személyeinek jogában áll részt venni), amennyiben az ilyen részvétel hasznos vagy lényeges a javasolt tevékenységre
nézve, és a tagállamokból vagy társult országokból a meghatározott minimális résztvevők számán túl jelentkeznek
rá.

A Descartes kutatási díj esetében (4.3.4.2. a) i.):

– A kutatási csoportok vagy jelölő intézmények maximum 5 ajánlatot, és ajánlatonként csak egy projektet javasol-
hatnak.
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(1) A felhívásért felelős főigazgató a felhívást legfeljebb a tervezett közzétételi nap előtt egy hónappal vagy azután egy hónappal teheti
közzé.

(2) Amennyiben a tervezett közzétételi napot akár előre hozzák, akár későbbre helyezik (lásd az előző lábjegyzetet), a beadási határ-
idő(ke)t szükség esetén módosítják a közzétett ajánlattételi felhívásban.

(3) MS = Member States, az EU tagállamai; AS (beleértve az ACC-ket) = Associated States, társult államok; ACC = Associated candidate
countries, társult tagjelölt országok.
Bármely, az egyik tagállamban vagy társult államban székhellyel rendelkező jogi személy, amely a kívánt számú résztvevőből áll, a
közvetett cselekvés egyedüli résztvevője lehet.



A Descartes tájékoztatási díj esetében (4.3.4.2. a) ii.):

– A jelöltnek tudományos tájékoztatási díjban kellett részesülnie

– Az ajánlatot annak a szervezetnek kell benyújtania, amely e jelöltnek odaítélte a díjat

– Az értékelés csak olyan teljesítményekre alkalmazható, amelyek a korábbi díj tárgyát képezték, és nem alkalmaz-
ható az azóta elért eredményekre

– A tudományos tájékoztatás esetében a projektek eredményei nem haladhatják meg a 4 évet

– A szervezet maximum 5 ajánlatot, és ajánlatonként csak egy jelöltet javasolhat.

– A díj oklevelének másolatát be kell adni az ajánlattal

Az ajánlatot csak akkor értékelik, ha mindezek az alkalmassági feltételek teljesülnek.

11. Konzorciumi megállapodás: Az e felhívás eredményeként létrejött KTF-cselekvésekben résztvevőknek nem szük-
séges konzorciumi megállapodást kötniük.

12. Értékelési eljárás:

– Az értékelés egy szakaszos eljárással történik, lehetséges, hogy egyéni értékelések közvetve történnek

– Az ajánlatokat nem névtelenül értékelik

13. Értékelési kritériumok: E munkaprogram 4.3.4.2. a) i. témakörében, a René Descartes-díj (kutatás) esetében, a
következő értékelési kritériumok alkalmazandóak:

1. Az ajánlat kiválósága és minősége (küszöb pontszám 5-ből 4; súlyozás = 3)

– az elért eredmények minősége és újdonsága,

– hozzájárulás a kulcsfontosságú tudományos és technológiai kérdések megoldásához.

2. Európai hozzáadott érték (küszöb pontszám 5-ből 4; súlyozás = 1)

Annak mértéke, hogy mennyire csak akkor lehet elérni a kutatás eredményeit, ha azt európai és Európán túlmu-
tató szinten végzik.

A súlyozások alkalmazását követő összküszöbérték: 20-ból 17.

E munkaprogram 4.3.4.2. a) ii. témakörében, a René Descartes-díj (tájékoztatás) esetében, a következő kritériumok
alkalmazandóak:

1. Az ajánlat kiválósága és minősége (küszöb pontszám 5-ből 4):

– A tájékoztatásba fektetett műszaki eszközök megfelelősége, alkalmassága és innovativitása

– A tudományos tartalom pontossága, megfelelősége és helytállósága.

2. Vonatkozás és hatás (küszöb pontszám 5-ből 3):

– A tájékoztatási tevékenység eredményessége a tudományok, műszaki tudományok vagy technológia ismertsé-
gének növelésében, a célközönség szemén keresztül nézve

– A tudományos tájékoztatási tevékenység arra vonatkozó képessége, hogy az európai társadalom fő gondjaival
és/vagy elvárásaival érdemben foglalkozni tudjon.

3. Európai hozzáadott érték (küszöb pontszám 5-ből 3); súlyozás 2:

– A tájékoztatási tevékenység vagy a tájékoztatást végző szakember képessége olyan modell nyújtására, amellyel
ezt különböző kulturális környezetekbe átviheti

– A tájékoztatási tevékenység vagy a tájékoztatást végző szakember képessége új gondolatmeneteket és ezekből
következő kezdeményezéseket szélesebb összefüggésben elindítani.

Összküszöbérték: 20-ból 16 (a súlyozás alkalmazását követően)

14. Tervezett értékelési és kiválasztási időpontok:

– Értékelési eredmények: Várhatóan a beadási határidő után körülbelül 4 hónapon belül

– Az adományozó levelek elfogadása: Várhatóan a díjakat 2005. vége előtt odaítélik.
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