
Pályázati felhívások közvetett KTF-tevékenységekre „Az Európai Kutatási Térség integrációja és
megerősítése” elnevezésű kutatási, technológiai fejlesztési és demonstrációs egyedi program

keretén belül

Tematikus kiemelt terület: „Szélesebb kutatási területet lefedő egyedi tevékenységek”

Pályázati azonosító: FP6-2004-SME-COOP FP6-2004-SME-COLL

(2004/C 309/06)

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
integrációja és megerősítése (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, 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 pályázatokat kell benyújtani a pályázati felhí-
vások feltételei szerint.

2. A közvetett KTF-tevékenységekre irányuló jelenlegi pályázati
felhívások (a továbbiakban: „felhívások”) a jelenlegi általános
részt és a mellékletekben leírt különleges feltételeket
foglalják magukban. A mellékletek a következőket tartal-
mazzák: a közvetett KTF-tevékenységekre irányuló pályá-
zatok benyújtásának határidejét, az elbírálások befejezésének
valószínűsíthető időpontját, az indikatív költségvetést, az
érintett pályázati eszközöket és kutatási területeket, a közve-
tett KTF-tevékenységekre irányuló pályázatok elbírálási krité-
riumait, a résztvevők minimális számát és bármely alkalma-
zandó 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 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 rendelet (6) 173.
cikkének (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.

4. A Bizottság a felhívásokkal 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 (7). Ezek az ismertetők és iránymutatók a
munkaprogramhoz és a felhívásokhoz kapcsolódó egyéb
információkhoz hasonlóan beszerezhetők a Bizottságtól a
következő címeken:

Európai Bizottság
FP6 információs pult
Kutatási (RTD) Főigazgatóság
B-1049 Brüsszel, Belgium
e-mailcím:research-sme@cec.eu.int
Honlap: www.cordis.lu/fp6
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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,
C(2004) 2002, C(2004) 2727, C(2004) 3324, C(2004) 4178 hatá-
rozattal módosított C(2002) 4789 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.
(7) A legutóbb a 2004. május 18-i C(2004) 1855 határozattal módosí-

tott 2003. március 27-i C(2003) 883 határozat.



5. Közvetett KTF-tevékenységekre irányuló pályázatokat kizá-
rólag elektronikus pályázat formájában lehet benyújtani a
webalapú Elektronikus Pályázatbenyújtási Rendszeren
keresztül (EPSS (1)). Különleges esetekben azonban egy koor-
dinátor a Bizottságtól engedélyt kérhet papíron történő
benyújtásra a felhívás határidejének lejárta előtt. Ezt írásban
kell megtenni, és a következő címek egyikére kell elküldeni:

European Commission
Thomas Arnold
Directorate General RTD
SDME 9/20
B-1049 Brussels, Belgium
e-mailcím: research-sme@cec.eu.int

A kérelem mellé csatolni kell a kivételes elbánás kérelmezé-
sének indoklását. A papíron történő benyújtást választó
pályázók vállalják a felelősséget, hogy ilyen mentességi
kérelmek és a velük járó eljárások a felhívás határidejére való
tekintettel időben elkészülnek, illetve befejeződnek.

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

A közvetett KTF-intézkedésekre irányuló pályázatok inter-
netes hozzáférés nélkül vagy internetes hozzáféréssel
egyaránt elkészíthetők, 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 elektro-
nikus pályázatok, amelyek hiányosak, olvashatatlanok vagy
vírussal fertőzöttek, kizárásra kerülnek.

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

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 benyújtott pályázatok
legkésőbb a határidő lejártának napján és az érintett felhí-
vásban meghatározott időben meg kell, hogy érkezzenek a
Bizottsághoz. 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,
kizárásra 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
meghatározott 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) Az EPSS a pályázókat pályázataik elektronikus létrehozásában és
benyújtásában segítő eszköz.



I. MELLÉKLET

FP6-2004-SME-COOP – Pályázati információ

1. Egyedi program: Az Európai Kutatási Térség alapjainak integrációja és megerősítése

2. Témaprioritás/terület: Kis- és középvállalkozások részvételével folytatott horizontális kutatási tevékenységek

3. Az ajánlattételi felhívás megnevezése: Együttműködési kutatási projektek

4. Az ajánlattételi felhívás azonosítója: FP6-2004-SME-COOP

5. Közzététel időpontja: 2004. december 15.

6. Az ajánlatok beadási határideje: 2005. szeptember 14., 17.00 óra (brüsszeli helyi idő szerint)

7. Teljes előirányzott költségvetés: 75 millió EUR

8. Terület és eszközök:

Terület Pályázati eszköz

Az EK-Szerződés 163. cikkének hatálya alá tartozó
minden természettudományos és műszaki terület

Kis- és középvállalkozásoknak szóló különleges kutatási
projekt (együttműködési kutatási projekt)

9. A résztvevők minimális száma (1):

Pályázati eszköz Résztvevők minimális száma

Kis- és középvállalkozásoknak szóló különleges kutatási
projekt (együttműködési kutatási projekt)

5 független jogalany 3 különböző tagállamból (MS) vagy
társult államból (AS), melyek közül legalább 2 tagállam
vagy társult tagjelölt ország

10. A részvétel korlátozása:

– A pályázatban legalább három olyan független kis- vagy középvállalkozásnak (2) kell részt vennie, melyek szék-
helye legalább két tagállamban vagy társult államban van, és ezek legalább egyike tagállam vagy társult tagjelölt
ország. Kutatási központok, kutatóintézetek, szerződéses kutatási szervezetek és tanácsadó cégek nem vehetnek
részt a pályázatban.

– Legalább két, a többi résztvevőtől független résztvevőnek kutatási és technológiai fejlesztési tevékenységgel kell
foglalkoznia (képes legyen kis- és középvállalkozások felkérésére kutatást végezni), és székhelyüknek két tagál-
lamban vagy társult államban kell lennie, melyek legalább egyike tagállam vagy társult tagjelölt ország.

– Részt vehetnek a projektben egyéb jogalanyok is – például vállalkozások vagy végfelhasználók –, akik speciális
módon járulnak hozzá a projekthez és a részt vevő kis- és középvállalkozások meghatározott problémáinak vagy
szükségleteinek megoldásához, de nem játszhatnak domináns szerepet a projektben. A vállalkozásoknak és
végfelhasználóknak függetlennek kell lenniük a részt vevő kis-és középvállalkozásoktól és a kutatási és technoló-
giai fejlesztési tevékenységgel foglalkozóktól.

11. Konzorciumi megállapodás: Az ezen ajánlattételi felhívás eredményeképpen létrejött kutatási és technológiai
fejlesztési tevékenységekben résztvevők kötelesek a projekt kezdetén konzorciumi megállapodást kötni.

12. Értékelési eljárás:

– Az értékelés egy lépcsőben történik.

– Az ajánlatok nem anonim módon kerülnek értékelésre.

13. Értékelési kritériumok: az egyes eszközökre alkalmazandó kritériumokat (beleértve azok egyedi súlyát és pontha-
tárát, valamint az általános ponthatárt) illetően lásd a munkaprogram B mellékletét.

14. Az értékelés és a kiválasztás várható határideje:

– Értékelési eredmények: várhatóan a beadási határidő után három hónappal állnak rendelkezésre.

– A szerződés aláírása: ezen ajánlattételi felhívással kapcsolatos első szerződések várhatóan az ajánlatok beadási
határidejét követően 8 hónappal lépnek hatályba.
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(1) MS = az EU tagállamai; AS (melynek része az ACC) = társult államok; ACC = társult tagjelölt országok. Minden, kellő számú részt-
vevővel rendelkező jogalany, amely egy tagállamban vagy társult államban székhellyel rendelkezik, közvetett tevékenység egyedüli
résztvevője lehet.

(2) Az Európai Közösség hatodik keretprogramjának (2002–2006) végrehajtása tekintetében a vállalkozások, kutatóközpontok és egye-
temek részvételére, valamint a kutatási eredmények terjesztésére vonatkozó szabályokról szóló 2321/2002/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 355., 2002.12.30., 23. o.) 2. cikkének 17. pontjában található fogalommeghatározás a 96/280/EK bizottsági
ajánlásra (HL L 107., 1996.4.30., 4–9. o.) utal, melynek helyébe 2005.1.1-től a 2003/361/EK bizottsági ajánlás (HL L 124.,
2003.5.20., 36–41. o.) lép.



II. MELLÉKLET

FP6-2004-SME-COLL – Pályázati információ

1. Egyedi program: Az Európai Kutatási Térség alapjainak integrációja és megerősítése

2. Témaprioritás/terület: Kis-és középvállalkozások részvételével folytatott horizontális kutatási tevékenységek

3. Az ajánlattételi felhívás megnevezése: kollektív kutatási projektek

4. Az ajánlattételi felhívás azonosítója: FP6-2004-SME-COLL

5. Közzététel időpontja: 2004. december 15.

6. Az ajánlatok beadási határideje: 2005. május 26. (első lépcsőfok), 17.00 óra (brüsszeli helyi idő szerint)

7. Teljes előirányzott költségvetés: 65 millió EUR.

8. Terület és eszközök:

Terület Pályázati eszköz

Az EK-Szerződés 163. cikkének hatálya alá tartozó
minden természettudományos és műszaki terület

Kis- és középvállalkozásoknak szóló különleges kutatási
projekt (kollektív kutatási projekt)

9. A résztvevők minimális száma (1):

Pályázati eszköz Résztvevők minimális száma

Kis- és középvállalkozásoknak szóló különleges kutatási
projekt (kollektív kutatási projekt)

Öt – köztük három független – jogalany 3 különböző
tagállamból vagy társult államból, melyek közül legalább
kettő tagállam vagy társult tagjelölt ország.

10. A részvétel korlátozása:

– Legalább egy résztvevőnek valamely tagállamban vagy társult államban székhellyel rendelkező európai ipari társu-
lásnak/csoportnak (2) kell lennie. A társulásnak/csoportnak legalább két független jogalanyból kell állnia, melyek
székhelye két tagállamban vagy társult államban van, és ezek közül legalább egy tagállam vagy társult tagjelölt
ország.

Az európai ipari társulás/csoport helyett lehet legalább két független ipari társulás/csoport, melyek székhelye két
tagállamban vagy társult államban van, és ezek közül legalább egy tagállam vagy társult tagjelölt ország.

– Legalább két, a többi résztvevőtől független résztvevőnek kutatási és technológiai fejlesztési tevékenységgel kell
foglalkoznia (képes legyen társulás(ok)/csoport(ok) felkérésére kutatást végezni), és székhelyüknek két tagállamban
vagy társult államban, ezen belül legalább egy tagállamban vagy társult tagjelölt országban kell lennie.

– A résztvevők között kell lennie legalább két olyan független kis- vagy középvállalkozásnak (3), melyek székhelye
két tagállamban vagy társult államban van, és ezek közül legalább egy tagállam vagy társult tagjelölt ország. Kuta-
tási központok, kutatóintézetek, szerződéses kutatási szervezetek és tanácsadó cégek nem vehetnek részt a pályá-
zatban.

11. Konzorciumi megállapodás:

– Ezen ajánlattételi felhívás eredményeképpen létrejött kollektív kutatási projektek résztvevői kötelesek a projekt
kezdetén konzorciumi megállapodást kötni.
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(1) MS = az EU tagállamai; AS (melynek része az ACC) = társult államok; ACC = társult tagjelölt országok. Minden olyan jogalany, amely
egy tagállamban vagy társult államban székhellyel rendelkezik, és teljesíti a résztvevők minimális számára vonatkozó követelményt,
közvetett tevékenység egyedüli résztvevője lehet

(2) Az ipari társulások/csoportok nagyrészt azonos tevékenységi körbe tartozó kis- és középvállalkozásokból és/vagy természetes szemé-
lyekből álló és azok érdekeit képviselő jogi személyek.

(3) Az Európai Közösség hatodik keretprogramjának (2002–2006) végrehajtása tekintetében a vállalkozások, kutatóközpontok és egye-
temek részvételére, valamint a kutatási eredmények terjesztésére vonatkozó szabályokról szóló 2321/2002/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet (HL L 355., 2002.12.30., 23. o.) 2. cikkének 17. pontjában található fogalommeghatározás a 96/280/EK bizottsági
ajánlásra (HL L 107., 1996.4.30., 4–9. o.) utal, melynek helyébe 2005.1.1-től a 2003/361/EK bizottsági ajánlás (HL L 124.,
2003.5.20., 36–41. o.) lép.



12. Értékelési eljárás:

– A kollektív kutatási javaslatok értékelése kétlépcsős eljárásban, a Bizottság által elfogadott iránymutatásoknak
megfelelően történik. Az első lépcsőben a javasolt projekt lényeges szempontjairól szóló vázlatos javaslatot kell
benyújtani. Az első lépcsőfokon sikeresen túljutó javaslatok koordinátorai felkérést kapnak a teljes javaslat
benyújtására. A teljes javaslat (2. lépcsőfok) beadási határideje a felkérésben szerepel (várható beadási határidő:
2005. november közepe).

– Az ajánlatok nem anonim módon kerülnek értékelésre.

13. Értékelési kritériumok: az egyes eszközökre alkalmazandó kritériumokat (beleértve azok egyedi ponthatárát, vala-
mint az általános ponthatárt) illetően lásd a munkaprogram B mellékletét.

– A vázlatos javaslat a kért igazgatási adatokból, valamint egy legfeljebb 8 oldalas tudományos és műszaki leírásból
áll. A vázlatos javaslatok értékelése (1. lépcsőfok) korlátozott számú kritériumon alapul, melyek a következők: a
kollektív kutatás céljainak való megfelelés, tudományos és műszaki kiválóság, várható hatás. A 2. lépcsős javaslat
benyújtására azokat az ajánlattevők kapnak felkérést, akik a 15 pontból 11 pontot elérnek.

– A 2. lépcsőfokban a javaslatok értékelése az összes kritérium alapján történik (lásd a B. mellékletet).

14. Az értékelés és a kiválasztás várható határidői:

– Értékelési eredmények: várhatóan a beadási határidő után három hónappal állnak rendelkezésre. Az első lépcsős
értékelés után a sikeres ajánlattevők körülbelül 2005. november közepi határidővel felkérést kapnak, hogy
nyújtsák be 2. lépcsős javaslatukat.

– A szerződés aláírása: ezen ajánlattételi felhívással kapcsolatos első szerződések várhatóan az első lépcsőfok
benyújtási határidejét követően 12 hónappal lépnek hatályba.
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