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BIZOTTSÁG

Pályázati felhívás közvetett KTF-tevékenységekre „Az Európai Kutatási Térség szerkezetének kiala-
kítása” elnevezésű kutatási, technológiai fejlesztési és demonstrációs egyedi program keretén belül

Pályázati azonosító: FP6-2005-INNOV-8

(2005/C 91/06)

1. Az Európai Közösségnek az Európai Kutatási Térség létreho-
zásához és az innovációhoz hozzájáruló kutatási, technoló-
giai fejlesztési és demonstrációs tevékenységére vonatkozó
hatodik keretprogramjáról (2002-2006) szóló, 2002. június
27-i 1513/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határo-
zattal (1) összhangban a Tanács 2002. szeptember 30-án el-
fogadta az „Európai Kutatási Térség szerkezetének kialakí-
tása” (2002-2006) elnevezésű kutatási, technológiai fejlesz-
tési és demonstrációs egyedi programot (2) (a továbbiakban:
egyedi program).

Az egyedi program 5. cikke (1) bekezdésével összhangban
az Európai Közösségek Bizottsága (a továbbiakban:
Bizottság) 2002. szeptember 30-án elfogadott egy munka-
programot (3) (a továbbiakban: munkaprogram), ami részle-
tesen meghatározta az egyedi program céljait, tudományos
és technológiai prioritásait, valamint a megvalósítás ütem-
ezését.

Az Európai Közösség hatodik keretprogramjának (2002-
2006) végrehajtása tekintetében a vállalkozások, kutatóköz-
pontok és egyetemek részvételére, valamint a kutatási ered-
mények terjesztésére vonatkozó szabályokról szóló, 2002.
december 16-i európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) 9.
cikkének (1) bekezdésével összhangban közvetett KTF-tevé-
kenységekre pályázatokat kell benyújtani a pályázati felhívá-
sokban közzétett feltételek szerint.

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 melléklet a következőket tartalmazza: a közve-
tett KTF-tevékenységekre irányuló pályázatok benyújtásának
határidejét, az elbírálások befejezésének valószínűsíthető
időpontját, az indikatív költségvetést, az érintett pályázati
eszközöket és kutatási területeket, a közvetett KTF-tevékeny-
ségekre irányuló pályázatok elbírálási kritériumait, a részt-
vevők minimális számát és bármely alkalmazandó korláto-
zást.

3. Azokat a részvételi szabályokban meghatározott feltétel-
eknek eleget tevő természetes vagy jogi személyeket, akik
nem tartoznak a részvételi szabályokban vagy az Európai
Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költség-
vetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet (5) 114. cikkének (2) bekezdésében
meghatározott kizárással járó egyik 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 szabá-
lyokban és az érintett felhívásban foglalt feltételeknek.

A pályázók részvételi feltételeinek teljesülése a közvetett
KTF-tevékenység tárgyalásai keretén belül kerül ellenőrzésre.
Ezt megelőzően azonban a pályázók aláírnak egy nyilatko-
zatot, ami igazolja, hogy nem esnek a költségvetési rendelet
93. cikkének (1) bekezdésében megadott egyik 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 szabá-
lyok megállapításáról szóló, 2002. december 23-i
2342/2002/EK, Euratom bizottsági rendelet (6) 173.
cikkének (2) bekezdésében felsorolt információkat.
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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 és C(2004)4726 határo-
zattal módosított C(2002)4791 bizottsági határozat, amelyek közül
még egyik sem került közzétételre.”

(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.



Az Európai Közösség által elfogadott esélyegyenlőségi poli-
tika kifejezetten ösztönzi a nőket arra, hogy pályázatokat
nyújtsanak be a közvetett KTF-tevékenységre, vagy részt
vegyenek az ilyen, közvetett KTF-tevékenységekre benyújtott
pályázatokban.

4. A Bizottság a felhívással kapcsolatban útmutatót bocsát a
pályázók rendelkezésére, amelyben megtalálható a közvetett
KTF-tevékenységekre irányuló pályázatok elkészítésére és
benyújtására vonatkozó tájékoztatás. A Bizottság szintén
iránymutatásokat ad ki a pályázat elbírálásáról és a kiválasz-
tási eljárásokról (1) is. Ezek az útmutatók és iránymutatások
a munkaprogramhoz és a felhíváshoz kapcsolódó egyéb
információkhoz hasonlóan a következő címeken szerez-
hetők be a Bizottságtól:

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

5. Közvetett KTF-tevékenységekre irányuló pályázatok kizá-
rólag elektronikus pályázat formájában nyújthatók be a
webalapú Elektronikus Pályázatbenyújtási Rendszeren
keresztül (EPSS) (2). Kivételes esetekben azonban a koordi-
nátor engedélyt kérhet a Bizottságtól a papíron történő
benyújtásra a felhívás határidejének lejárta előtt. Ezt az
alábbi címre kell írásban benyújtani: rtd-infrastructures@ce-
c.eu.int A kérelemhez csatolni kell egy indoklást a kivételes
elbánás iránti kérelem magyarázatával. A papíron történő
benyújtást választó pályázók vállalják a felelősséget, hogy
ilyen mentességi kérelmek és az ezekkel 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 off-line
vagy on-line egyaránt elkészíthetők, és on-line nyújthatók
be. A közvetett KTF-tevékenységre irányuló pályázatok B.
részét csak PDF-formátumban lehet benyújtani (Adobe 3.0
vagy magasabb szintű verziójával kompatibilis és beágyazott
betűtípussal létrehozott ún. „portable document format”).
Tömörített („zippelt”) fájlok kizárásra kerülnek.

Az EPSS szoftver (internetes hozzáféréssel vagy anélkül)
hozzáférhető a CORDIS honlapon: www.cordis.lu.

Az on-line benyújtott, közvetett KTF-tevékenységekre
irányuló hiányos, olvashatatlan vagy vírussal fertőzött pályá-
zatok kizárásra kerülnek.

A hordozható elektronikus tárolóeszközökön (pl. CD-ROM-
on, merevlemezen), e-mailen vagy faxon benyújtott, közve-
tett KTF-tevékenységekre irányuló pályázatok kizárásra
kerülnek.

A papíron való benyújtásra engedélyezett, de hiányos,
közvetett KTF-tevékenységre irányuló pályázatok kizárásra
kerülnek.

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

6. A közvetett KTF-tevékenységekre benyújtott pályázatoknak
legkésőbb a határidő lejártának napján és a vonatkozó felhí-
vásban meghatározott időpontig kell beérkezniük 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,
kizárásra kerülnek.

Ugyanez vonatkozik a munkaprogramban meghatározott
bármely további jogosultsági feltételekre is.

7. Abban az esetben, ha ugyanazon közvetett KTF-tevékeny-
ségre egymás után kétszer nyújtottak be pályázatot, a
Bizottság a határidő lejárta és az érintett felhívásban megha-
tározott időpont előtt legutolsóként beérkezett változatot
értékeli.

8. Amennyiben a vonatkozó felhívás említi, közvetett KTF-
tevékenységekre benyújtott pályázatok egy későbbi elbírálás
keretén belül is értékelésre kerülhetnek.

9. A felhívást érintő minden egyes kapcsolatfelvétel (pl. infor-
mációkérés, 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. szeptember 1-i C(2004)3337 határozattal
módosított 2003. március 27-i C(2003)883 határozat.

(2) Az EPSS olyan eszköz, amely a pályázókat segíti a pályázatok elekt-
ronikus kidolgozásában és benyújtásában.



MELLÉKLET

1) Egyedi program: az Európai Kutatási Térség szerkezetének kialakítása.

2) Tematikai prioritás/terület: Kutatás és innováció

3) A pályázat címe: Szabványok az innovatív üzleti megoldások támogatására

4) A kiírás azonosítója: FP6-2005-INNOV-8

5) Közzététel időpontja (1): 2005. április 15.

6) Benyújtási határidő (2): 2005. július 19.

7) Teljes előirányzott költségvetés: 5,5 millió euro

8) Területek és eszközök:

Terület Pályázati eszköz Előirányzott költségvetés

1.2.1.7 – A nyílt szabványok új termékek és szol-
gáltatások tervezésébe történő integrálá-
sának megkönnyítése

– A nyílt szabványok üzleti gyakorlatba
történő integrálásának megkönyítése

– Az innováció ösztönzése a közbeszer-
zésben a szabványokra való hivatko-
zással

3 koordinációs intézkedés 5,5 millió euro

9) A résztvevők minimális száma:

Pályázati eszköz A résztvevők minimális száma

Koordinációs intézkedések Ebben a felhívásban a résztvevők minimális száma 6 független jogi személy 4
különböző tagállamból, tagjelölt országból vagy társult országból, melyek közül leg-
alább 4 résztvevő tagállambeli

10) Részvételi korlátozás: Nincs.

11) Konzorciumi megállapodás: Konzorcium esetén e pályázat résztvevőinek konzorciumi megállapodást kell
kötniük.

12) A pályázatok elbírálása:

Az elbírálás egy fordulóban történik.

A pályázatok értékelése nevesítve történik.

13) Az elbírálás kritériumai:

Az elbírálás kritériumai és a súlyozás a következők szerinti.

E felhívásra nem alkalmaznak küszöbértékeket.
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(1) A felhívás közzétételéért felelős főigazgató a közzététel tervezett időpontja előtt vagy után legfeljebb egy-egy hónappal teheti közzé
ezt a felhívást.

(2) Amennyiben a közzététel tervezett időpontját (lásd az 1. lábjegyzetet) előrehozzák vagy késleltetik, a benyújtási határidő ennek megfe-
lelően a közzétett felhívásban kiigazításra kerül.



Értékelési kritériumok 1.2.1.7

Relevancia 20 %

A koordinációs intézkedések minősége 20 %

Potenciális hatás 10 %

A konzorcium minősége 20 %

A vezetés minősége 15 %

A források mobilizálása 15 %

További információk a pályázati felhívás dokumentációjában szerepelnek.

14) Indikatív elbírálás és kiválasztás:

Az elbírálás eredményét a pályázati felhívás lezárásának időpontjától számított kb. 4 elteltével közölhetik az ajánlat-
tevőkkel.

Az első szerződések várhatóan a pályázati felhívás lezárásának időpontjától számított 6 hónappal lépnek hatályba.
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