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1. Célkitűzés és leírás

Az eTEN az Európai Bizottság egyik programja, amelynek célja
a telekommunikációs hálózatokra alapozott olyan szolgálta-
tások (e-szolgáltatások) bevezetésének elősegítése, amely transz-
európai vonatkozásban is közös érdek. A 2005. évre szóló
eTEN programmal kapcsolatban az eTEN program internetes
oldalán lehet találni információkat:

http://europa.eu.int/eten

A Bizottság az eTEN 2005-ös munkaprogramja alapján ezúton
kéri fel a konzorciumokat, hogy nyújtsák be ajánlattételeiket a
következő tevékenységtípusokhoz, a következő egy vagy több
témát érintően:

Tevékenységtípusok:

1. Kezdeti bevezetés

2. Piacfelmérés

3. Támogatási és koordinációs tevékenységek

Témák:

Az 1. vagy 2. tevékenységtípusra irányuló ajánlatoknak a 2005.
évi eTEN munkaprogramban megnevezett következő témákra
vagy azok egyikére kell vonatkozniuk:

1. eKormányzás (eGovernment)

2. eEgészségügy (eHealth)

3. eBefogadás (eInclusion)

4. eTanulás (eLearning)

5. Bizalom és Biztonság szolgáltatások (Trust & Security)

6. Szolgáltatások kis- és középvállalkozások részére

2. Konzorciumok támogathatósága

Ahhoz, hogy eTEN projektjeikhez közösségi támogatásban
részesülhessenek, a pályázóknak az Európai Unió 25 tagállama
egyikében, illetve Romániában vagy Bulgáriában jogalanyoknak
kell lenniük. Egyéb országok jogalanyai egyedi elbírálás alapján
részt vehetnek a pályázatban, amennyiben az efféle részvétel
lényegesnek tekinthető. Ők nem kaphatnak közösségi támoga-
tást.

3. Értékelés és kiválasztás

A Bizottság független szakértők segítségével értékeli a beérke-
zett ajánlatokat. A pályázatok minőségi rangsorolásban része-
sülnek. A támogatást illetően a kezdeti bevezetési pályázatok
(1. tevékenységtípus) élveznek elsőbbséget.

4. Költségvetés

Ennek az ajánlattételi felhívásnak a teljes költségvetése 45,3
millió EUR.

5. Benyújtási határidő

Az ajánlatoknak legkésőbb 2005. május 10. (kedd) 16:00 óráig
kell megérkezniük a Bizottsághoz (a brüsszeli helyi idő szerint).
Az e határidő lejárta után érkező ajánlatok nem kerülnek befo-
gadásra az értékeléshez.

6. További információ

Ezen ajánlattételi felhívás, az ajánlatok elkészítésének és benyúj-
tásának részleteire is kiterjedő leírása a felhívás teljes dokumen-
tációjával együtt angol, francia és német nyelven olvasható az
eTEN program internetes oldalán:

http://europa.eu.int/eten
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