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

belül

Tematikus prioritások/területek: Információs társadalmi technológiák (IST)

Pályázati azonosító: FP6-2005-IST-5

(2005/C 116/10)

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 európai
parlamenti és tanácsi rendelet (4) 9. cikkének (1) bekezdé-
sével összhangban közvetett KTF-tevékenységekre pályáza-
tokat kell benyújtani a pályázati felhívások feltételei szerint.

2. A közvetett KTF-tevékenységekre irányuló jelenlegi pályázati
felhívások (a továbbiakban: felhívások a jelenlegi általános
részt és a mellékletekben leírt különleges feltételeket foglalja
magában/ foglalják magukban. A mellékletek a következőket
tartalmazzák: a közvetett KTF-tevékenységekre irányuló
pályázatok benyújtásának határidejét, az elbírálások befeje-
zésének valószínűsíthető időpontját, az indikatív költségve-
tést, az érintett pályázati eszközöket és kutatási területeket,
a közvetett KTF-tevékenységekre irányuló pályázatok elbírá-
lási 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 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. cikké-
nek (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 szabá-
lyok 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 pályázatok KTF benyújtásában.

4. A Bizottság a felhívással/felhívásokkal kapcsolatban ismer-
tetőt bocsát a pályázók rendelkezésére, amelyben megtalál-
ható a közvetett KTF-tevékenységekre irányuló pályázatok
elkészítésére és benyújtására vonatkozó tájékoztató. A
Bizottság szintén kiad egy iránymutatást a pályázat elbírálá-
sáról és a kiválasztási eljárásokról (7). Ezek az ismertetők és
iránymutatók a munkaprogramhoz és a felhíváshoz kapcso-
lódó egyéb információkhoz hasonlóan beszerezhetők a
Bizottságtól a következő címeken:

Európai Bizottság
IST információs pult
Kutatási (INFSO) Főigazgatóság
BU31 1/19
B-1049 Brüsszel, Belgium
e-mail: ist@cec.eu.int
Honlap: www.cordis.lu/ist
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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(2002)4789, (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, 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) C(2003)883 of 27/3/2003, as last modified by C(2004)1855 of

18.5.2004.



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:

Európai Bizottság
IST információs pult
Kutatási (INFSO) Főigazgatóság
BU31 1/19
B-1049 Brüsszel, Belgium
e-mail: ist@cec.eu.int

A kérelem mellé csatolni kell a kivételes elbánás kérelmeyé-
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.

A közvetett KTF-intézkesekre irányuló pályázatok internetes
hozzáférés nélkül vagy internetes hozzáféréssel egyaránt
elkészíthetők, és elektronikusan benyújthatók.

Az EPSS szoftver (interneteses hozzáféréssel vagy anélkül)
elérhető a Cordis honlapról: www.cordis.lu. Közvetett KTF-
tevékenységekre irányuló pályázatokat interneten ugyanezen
a honlapon lehet benyújtani.

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

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.

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 KTPD-tevékenységre
irányuló pályázat benyújtása) esetén a pályázónak hivat-
koznia kell a vonatkozó pályázati azonosítóra.
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(1) Az EPSS, a pályázókat pályázataik elektronikus létrehozásában és
benyújtásában segítô eszköz.



MELLÉKLET

5. pályázati kiírás információs társadalmi technológiákra

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

2. Tematikus prioritás/témakör: Információs társadalmi technológiák (IST)

3. A kiírás címe: 5. pályázati kiírás információs társadalmi technológiákra

4. A kiírás azonosítója: FP6-2005-IST-5

5. Közzététel időpontja: 2005. május 18.

6. Benyújtási határidő: 2005. szeptember 21., 17.00 óra (brüsszeli helyi idő)

7. Teljes indikatív költségvetés: 638 millió euro

8. Területek és eszközök:

A benyújtandó ajánlatoknak az alábbi célkitűzésekre kell irányulniuk:

2005–2006-os stratégiai célkitűzések Eszközök (1)
Új (2)/hagyományos (3)

eszközök aránya
(%)

Indikatív költség-
vetés (4)

(millió euro)

2.5.1. Fotonikus alkatrészek IP, STREP, CA és
SSA

65/35 47

2.5.2. Mikro- és nanoalrendszerek IP, STREP, CA és
SSA

70/30 58

2.5.3. Beágyazott rendszerek IP, NoE, STREP, SSA
és CA

60/40 68

2.5.4. Fejlett GRID-technológiák, rend-
szerek és szolgáltatások

IP, STREP, SSA és
CA

70/30 62

2.5.5. Szoftver és szolgáltatások IP, NoE, STREP, SSA
és CA

60/40 67

2.5.6. Kutatási hálózati próbaprogramok IP, NoE, STREP, SSA
és CA

65/35 18

2.5.7. Multimodális felületek IP, STREP 60/40 54

2.5.8. Információs és kommunikációs
technológiák hálózatba szerveződött
vállalatok számára

IP, NoE, STREP, CA
és SSA

55/45 46

2.5.9. Együttműködő munkakörnyezetek IP, STREP, SSA és
CA

70/30 40

2.5.10. Hozzáférés a kulturális és tudomá-
nyos erőforrásokhoz és megőrzésük

IP, STREP és CA 40/60 36

2.5.11. eInclusion IP, STREP, CA és
SSA

50/50 29

2.5.12. Információs és kommunikációs
technológiák a környezeti kockázat-
kezeléshez

IP, STREP, CA és
SSA

60/40

Jövőbeni és feltörekvő technológiák (FET) –
Proaktív kezdeményezések

9

2.3.4.(xi) Komplex rendszerek feltörekvő
tulajdonságainak szimulációja

STREP 0/100

(1) IP = integrált projektek; NoE = kiválósági hálózat; STREP = egyedi célzott kutatási projekt; CA = koordinációs fellépés; SSA =
egyedi támogatási fellépés.

(2) Új eszközök: integrált projektek és kiválósági hálózatok.
(3) Hagyományos eszközök: egyedi célzott kutatási projektek, koordinációs fellépések és egyedi támogatási fellépések.
(4) Az összeg megfelel a stratégiai célkitűzésekre előirányzott költségvetés 90 %-ának.
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9. A résztvevők minimális száma (1):

Pályázati eszköz Résztvevők minimális száma

IP, NoE, STREP és CA Három önálló jogi személy három különböző tagál-
lamból vagy társult államból, melyek közül legalább
kettő tagállami vagy társult tagjelölt országbeli.

Egyedi támogatási fellépések Egy jogi személy

10. Részvételi korlátozás: nincs.

11. Konzorciumi megállapodás: Az e pályázat keretében létrejött KTF-tevékenységben résztvevők kötelesek konzor-
ciumi szerződést kötni.

12. Értékelési eljárás: Az értékelés egy szakaszban történik. A pályázatok értékelése nem anonim módon történik.

13. Értékelési szempontok: lásd a B mellékletben felsorolt általános szempontokat, valamint az információs társa-
dalmi technológiákról szóló 2005–2006-os munkaprogram (2) 4. szakaszának értékelési szempontokról szóló
részét.

14. Az értékelés és a nyertes pályázatok kiválasztásának ütemezése: A pályázatok értékelésének eredményei két
hónappal a benyújtási határidő után várhatók.
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(1) MS = az EU tagállamai; AS (ACC is) = társult államok, ACC = társult tagjelölt országok. Egy tagállamban vagy egy társult államban
székhellyel rendelkező bármilyen jogi személy, amely megkívánt számú résztvevőből áll, lehet egyedüli résztvevő egy közvetett tevé-
kenységben.

(2) vö. Információs társadalmi technológiák a
http://www.cordis.lu/ist/workprogramme/fp6_workprogramme.htm internetes oldalon.


