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(Közlemények)

BIZOTTSÁG

Pályázati felhívások közvetett KTF-tevékenységekre „Az Európai Kutatási Térség integrálása és
megerősítése” elnevezésű kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs egyedi program keretén

belül

„Élettudományok, genomika és biotechnológia az egészség szolgálatában” kiemelt téma

A felhívások azonosítója: FP6-2005-LIFESCIHEALTH-NMP-6, FP6-2005-LIFESCIHEALTH-7

(2005/C 168/15)

1. Az Európai Közösségnek az Európai Kutatási Térség létreho-
zását és az innovációt előmozdító hatodik kutatási, techno-
lógiafejlesztési és demonstrációs keretprogramjáról (2002–
2006) szóló, 2002. június 27-i 1513/2002/EK európai
parlamenti és tanácsi határozattal (1) összhangban a Tanács
2002. szeptember 30-án elfogadta az „Európai Kutatási
Térség integrálása és megerősítése (2002–2006)” elnevezésű
kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs egyedi
programot (2) (a továbbiakban: egyedi program).

Az egyedi program 5. cikkének (1) bekezdésével össz-
hangban az Európai Közösségek Bizottsága (a továbbiakban:
Bizottság) 2002. december 9-én elfogadott egy munkaprog-
ramot (3) (a továbbiakban: munkaprogram), amely részlete-
sebben meghatározta az egyedi program céljait, tudományos
és technológiai prioritásait, valamint a végrehajtás 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) (a
továbbiakban: részvételi szabályok) 9. cikkének (1) bekezdé-
sével összhangban közvetett KTF-tevékenységekre pályáza-
tokat kell benyújtani a pályázati felhívásokban meghatáro-
zott feltételek szerint.

2. A közvetett KTF-tevékenységekre irányuló ezen pályázati
felhívások (a továbbiakban: felhívások) ezt az általános részt
és a mellékletekben leírt különleges feltételeket foglalják
magukban. A mellékletek különösen a következőket tartal-
mazzák: a közvetett KTF-tevékenységekre irányuló pályá-
zatok benyújtásának határidejét, az elbírálás 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 az esetleg alkal-
mazandó korlátozásokat.

3. A részvételi szabályokban meghatározott feltételeknek eleget
tevő azon természetes vagy jogi személyeket, akik nem
tartoznak a részvételi szabályokban vagy az Európai Közös-
ségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési
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, amely igazolja, hogy nem tartoznak 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
szabályok 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., 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,
C(2004)5286, C(2005)27, C(2005)961, és C(2005)2076 határo-
zattal módosított C(2002)4789 bizottsági határozat, amelyek közül
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.



Az Európai Közösség esélyegyenlőségi politikát fogadott el,
és ez kifejezetten ösztönzi a nőket arra, hogy nyújtsanak be
pályázatokat közvetett KTF-tevékenységre vagy vegyenek
részt közvetett KTF-tevékenységekre irányuló pályázatok
benyújtásában.

4. A Bizottság a felhívásokkal kapcsolatban ismertetőt bocsát a
pályázók rendelkezésére, amely a közvetett KTF-tevékenysé-
gekre irányuló pályázatok elkészítésére és benyújtására
vonatkozó információkat tartalmazza. A Bizottság iránymu-
tatásokat ad ki a pályázatok elbírálásáról és a kiválasztási
eljárásokról (1) is. Ezek az ismertetők és iránymutatások a
munkaprogramhoz és a felhíváshoz kapcsolódó egyéb infor-
mációkhoz hasonlóan a Bizottságtól szerezhetők be a
következő címeken:

European Commission
The FP6 Information Desk
Directorate General RTD
B-1049 Brussels, Belgium
A honlap elérhetősége: http://fp6.cordis.lu/lifescihealth/
calls.cfm

5. A 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. Ehhez az
alábbi címre kell írni:

European Commission
Timothy Hall
Directorate General RTD
CDMA 2/173
B-1049 Brussels, Belgium
E-mail címek:
rtd-genomics-biotec@cec.eu.int vagy
rtd-diseases@cec.eu.int

A kérelemhez indoklást kell csatolni a kivételes elbánás
iránti kérelem magyarázatával. A papíron történő benyújtást
választó pályázók magukra 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-tevékenységekre irányuló pályázatok offline
vagy online módon egyaránt elkészíthetők, de csak online
módon nyújthatók be. A közvetett KTF-tevékenységekre

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 (online és offline használatra) a Cordis
honlapjáról érhető el: www.cordis.lu.

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

A közvetett KTF-tevékenységekre irányuló pályázatok olyan
változatai, amelyeket hordozható elektronikus tárolóeszkö-
zökön (pl. CD-ROM-on, merevlemezen), e-mailen vagy
faxon nyújtanak be, kizárásra kerülnek.

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

A pályázatok benyújtásának különféle eljárásaira vonatkozó
további információk a pályázatok elbírálásáról és a kiválasz-
tási eljárásról szóló iránymutatások a J. mellékletében talál-
hatók.

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-tevékenységekre benyújtott pályá-
zatok, amelyek nem tesznek eleget a vonatkozó felhívásban
a résztvevők minimális számára előírt feltételeknek, kizá-
rásra kerülnek.

Ugyanez vonatkozik a munkaprogramban meghatározott
bármely további jogosultsági feltételre is.

7. Abban az esetben, ha ugyanazon közvetett KTF-tevékeny-
ségre egymást követően többször nyújtottak be pályázatot, a
Bizottság a határidő lejárta és a vonatkozó felhívásban
meghatározott időpont előtt utolsóként beérkezett válto-
zatot értékeli.

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

9. A felhívást érintő minden kapcsolatfelvétel (pl. információ-
kérés vagy a közvetett KTF-tevékenységre irányuló pályázat
benyújtása) esetén a pályázónak hivatkoznia kell a vonat-
kozó felhívás azonosítójára.
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(1) A legutóbb a 2004. május 18-i C(2004)1855 dokumentummal
módosított, 2003. március 27-i C(2003)883 dokumentum.

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



1. MELLÉKLET

FP6-2005-LIFESCIHEALTH-6

Pályázati tájékoztató (tematikus felhívás)

1. Egyedi program: „Az Európai Kutatási Térség integrálása és megerősítése”

2. Tevékenység: „Élettudományok, genomika és biotechnológia az egészség szolgálatában” kiemelt kutatási téma

3. A felhívás címe: Tematikus felhívás az „Élettudományok, genomika és biotechnológia az egészség szolgálatában”
területén

4. A felhívás azonosítója: FP6-2005-LIFESCIHEALTH-6

5. A közzététel időpontja: 2005. július 8.

6. Benyújtási határidő: 2005. november 9., 17.00 óra (brüsszeli helyi idő szerint).

7. Teljes indikatív költségvetés: 381,6 millió euró, az alábbi bontásban:

Eszköz (*) millió euró

IP vagy NoE 252,1 – 282,1

STREP vagy CA vagy területspecifikus SSA 93,5 – 123,5

Stratégiai SSA az 1. kiemelt témában 6

(*) IP = integrált projekt; NOE = kiválósági hálózat; STREP = egyedi célzott kutatási projekt; CA= koordinációs fellépés; SSA= egyedi
támogatási fellépés.

8. A felhívás tárgyát képező területek és eszközök:

A benyújtandó pályázatoknak a következő, kizárólag tevékenységi kódokkal megjelölt területekre kell irányulniuk.
A területek teljes címe és meghatározása a munkaprogramban (1.3. szakasz: Technikai tartalom) található. A pályá-
zatok elbírálásának alapját a témának a munkaprogramban leírt teljes meghatározása képezi. A témához a haszná-
landó eszközt meg kell jelölni.

i) Fejlett genomika és egészségügyi alkalmazásai

a) A funkcionális genomikával kapcsolatos alapvető ismeretek és eszközök valamennyi organizmusban

Hivatkozás Eszköz

Génexpresszió és proteomika

LSH-2005-1.1.1-1 IP

Strukturális genomika

LSH-2005-1.1.2-1 IP

Összehasonlító genomika és populációgenetika

LSH-2005-1.1.3-1 IP

LSH-2005-1.1.3-2 IP

LSH-2005-1.1.3-3 IP
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Hivatkozás Eszköz

Bioinformatika

Az alapvető biológiai folyamatok multidiszciplináris funkcionális genomikai megkö-
zelítései

LSH-2005-1.1.5-1 IP

LSH-2005-1.1.5-2 IP

A kutatási terület egészében

LSH-2005-1.1.0-1 CA

LSH-2005-1.1.0-2 SSA

b) Genomikai és biotechnológiai ismeretek és technológiák alkalmazása az egészség szolgálatában

Hivatkozás Eszköz

Új, biztonságosabb, hatékonyabb gyógyszerek ésszerű és gyorsított kifejlesztése, bele-
értve farmakogenomikai megközelítéseket

LSH-2005-1.2.1-1 IP

LSH-2005-1.2.1-2 STREP

Új diagnosztikai eljárások kifejlesztése

LSH-2005-1.2.2-1 IP

LSH-2005-1.2.2-2 STREP

LSH-2005-1.2.2-3 STREP

Az állatokon való kísérletezést helyettesítő új in vitro vizsgálatok kifejlesztése

LSH-2005-1.2.3-1 IP

LSH-2005-1.2.3-2 SSA

LSH-2005-1.2.3-3 SSA

Új megelőző és gyógyászati eszközök – mint pl. a szomatikus gén- és sejtterápiák
(különösképpen az őssejt-terápia, pl. a neurológiai és neuromuszkuláris zavarokra) és
immunterápiák – kifejlesztése és tesztelése

LSH-2005-1.2.4-1 IP

LSH-2005-1.2.4-2 IP

LSH-2005-1.2.4-3 STREP

LSH-2005-1.2.4-4 STREP

LSH-2005-1.2.4-5 STREP

LSH-2005-1.2.4-6 STREP

Széles körben alkalmazható innovatív posztgenomikai kutatás

LSH-2005-1.2.5-1 IP

LSH-2005-1.2.5-2 IP

LSH-2005-1.2.5-3 STREP
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ii) A fontosabb betegségek elleni küzdelem

a) A gyógyászati ismeretek és technológiák alkalmazásorientált genomikai megközelítései

Hivatkozás Eszköz

Általában

LSH-2005-2.1.0-1 STREP

A szív- és érrendszeri megbetegedések, a cukorbetegség és a ritka betegségek elleni
küzdelem

LSH-2005-2.1.1-1 IP

LSH-2005-2.1.1-2 NoE

LSH-2005-2.1.1-3 STREP

LSH-2005-2.1.1-4 STREP

LSH-2005-2.1.1-5 IP

LSH-2005-2.1.1-6 STREP

LSH-2005-2.1.1-7 NoE

LSH-2005-2.1.1-8 STREP

LSH-2005-2.1.1-9 STREP

Az antibiotikumokkal és egyéb gyógyszerekkel szembeni rezisztencia elleni küzdelem

LSH-2005-2.1.2-1 IP

LSH-2005-2.1.2-2 STREP

LSH-2005-2.1.2-3 SSA

Az agy tanulmányozása és küzdelem az idegrendszeri betegségek ellen

LSH-2005-2.1.3-1 IP

LSH-2005-2.1.3-2 IP

LSH-2005-2.1.3-3 STREP

LSH-2005-2.1.3-4 STREP

LSH-2005-2.1.3-5 SSA

Az emberi fejlődés és az öregedési folyamat tanulmányozása

LSH-2005-2.1.4-1 NoE

LSH-2005-2.1.4-2 SSA

b) A rák elleni küzdelem

Hivatkozás Eszköz

LSH-2005-2.2.0-1 IP

LSH-2005-2.2.0-2 STREP

LSH-2005-2.2.0-3 STREP

LSH-2005-2.2.0-4 STREP

LSH-2005-2.2.0-5 STREP

LSH-2005-2.2.0-6 SSA
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c) A szegénységgel kapcsolatos legjelentősebb fertőző betegségek elleni küzdelem

Hivatkozás Eszköz

LSH-2005-2.3.0-1 NoE

LSH-2005-2.3.0-2 NoE

LSH-2005-2.3.0-3 IP

LSH-2005-2.3.0-4 STREP

LSH-2005-2.3.0-5 STREP

LSH-2005-2.3.0-6 SSA/CA

LSH-2005-2.3.0-7 SSA/CA

LSH-2005-2.3.0-8 SSA/CA

LSH-2005-2.3.0-9 SSA/CA

Egyedi támogatási fellépések az 1. kiemelt témakörben

Hivatkozás Eszköz

LSH-2005-3-1 SSA

LSH-2005-3-2 SSA

LSH-2005-3-3 SSA

LSH-2005-3-4 SSA

LSH-2005-3-5 SSA

LSH-2005-3-6 SSA

LSH-2005-3-7 SSA

LSH-2005-3-8 SSA

LSH-2005-3-9 SSA

LSH-2005-3-10 SSA

LSH-2005-3-11 SSA

LSH-2005-3-12 SSA

9. A résztvevők minimális száma (1):

Eszköz A résztvevők minimális száma

IP, NoE, STREP és CA 3 független jogalany 3 különböző tagállamból vagy
társult államból, melyek közül legalább 2 tagállam vagy
társult tagjelölt ország.

SSA 1 jogalany tagállamból vagy társult államból.
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(1) A tagállamok az EU tagállamai, a társult államok körébe a társult tagjelölt országok is beletartoznak.
Valamely tagállamban vagy társult államban letelepedett bármely jogi személy, amely az előírt számú résztvevőből áll, lehet közvetett
cselekvés egyedüli résztvevője.



10. Részvételi korlátozás: Nincs.

11. Konzorciumi megállapodások:

– Az integrált projektek (IP) és a kiválósági hálózatok (NoE) résztvevőinek konzorciumi megállapodást kell kötniük.

– E felhívás keretében az egyedi célzott kutatási projektekben (STREP), a koordinációs fellépésekben (CA) és az
egyedi támogatási fellépésekben (SSA) részt vevők számára ajánlott, de nem kötelező konzorciumi megállapodást
kötni.

12. Elbírálási eljárás:

– Az elbírálás egy szakaszban történik;

– A pályázatok elbírálása nem anonim módon történik;

– Az elbírálási eljárás magában foglalhatja a pályázatok távolról történő elbírálásét;

– A pályázókat behívhatják pályázataik megvitatására.

13. Elbírálási kritériumok: Az egyes eszközökre alkalmazandó kritériumokat (beleértve azok egyenkénti súlyát és
küszöbértékét, valamint az összesített küszöbértéket) illetően lásd a munkaprogram B. mellékletét.

14. Az elbírálás és a szerződéskötés várható időpontja:

– Az elbírálás eredményei: várhatóan a pályázat benyújtási határidejét követő mintegy négy hónapon belül állnak
rendelkezésre.

– A szerződések aláírása: az e felhívással kapcsolatos első szerződések várhatóan 2006 vége előtt lépnek hatályba.
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2. MELLÉKLET

FP6-2005-LIFESCIHEALTH-7

Pályázati tájékoztató (KKV-knek szánt egyedi célzott kutatási projektek)

1. Egyedi program: „Az Európai Kutatási Térség integrálása és megerősítése”

2. Tevékenység: „Élettudományok, genomika és biotechnológia az egészség szolgálatában” kiemelt kutatási téma.

3. A felhívás címe: KKV-knek szánt egyedi célzott kutatási projektek az „Élettudományok, genomika és biotechno-
lógia az egészség szolgálatában” területén.

4. A felhívás azonosítója: FP6-2005-LIFESCIHEALTH-7

5. A közzététel időpontja: 2005. július 8.

6. Benyújtási határidő: 2005. november 9., 17.00 óra (brüsszeli helyi idő szerint).

7. Teljes indikatív költségvetés: 171 millió euró, az alábbi bontásban:

Eszköz (*) millió euró

STREP 171

(*) STREP = egyedi célzott kutatási projekt

8. A felhívás tárgyát képező területek és eszközök:

A benyújtandó pályázatoknak a következő, kizárólag tevékenységi kódokkal megjelölt területekre kell irányulniuk.
A területek teljes címe és meghatározása a munkaprogramban (1.3. szakasz: Technikai tartalom) található. A pályá-
zatok elbírálásának alapját a témának a munkaprogramban leírt teljes meghatározása képezi.

i) Fejlett genomika és egészségügyi alkalmazásai

a) A funkcionális genomikával kapcsolatos alapvető ismeretek és eszközök valamennyi organizmusban

Hivatkozás Eszköz

A kutatási terület egészében

LSH-2005-1.1.0-3 STREP

b) Genomikai és biotechnológiai ismeretek és technológiák alkalmazása az egészség szolgálatában

Hivatkozás Eszköz

Új, biztonságosabb, hatékonyabb gyógyszerek ésszerű és gyorsított kifejlesztése, bele-
értve farmakogenomikai megközelítéseket

LSH-2005-1.2.1-3 STREP

Új diagnosztikai eljárások kifejlesztése

LSH-2005-1.2.2-4 STREP

Az állatokon való kísérletezést helyettesítő új in vitro vizsgálatok kifejlesztése

LSH-2005-1.2.3-4 STREP

Új megelőző és gyógyászati eszközök – mint pl. a szomatikus gén- és sejtterápiák
(különösképpen az őssejt-terápia, pl. a neurológiai és neuromuszkuláris zavarokra) és
immunterápiák – kifejlesztése és tesztelése

LSH-2005-1.2.4-7 STREP

Széles körben alkalmazható innovatív posztgenomikai kutatás

LSH-2005-1.2.5-4 STREP
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ii) A fontosabb betegségek elleni küzdelem

a) A gyógyászati ismeretek és technológiák alkalmazásorientált genomikai megközelítései

Hivatkozás Eszköz

A szív- és érrendszeri megbetegedések, a cukorbetegség és a ritka betegségek elleni
küzdelem

LSH-2005-2.1.1-10 STREP

LSH-2005-2.1.1-11 STREP

LSH-2005-2.1.1-12 STREP

Az antibiotikumokkal és egyéb gyógyszerekkel szembeni rezisztencia elleni küzdelem

LSH-2005-2.1.2-4 STREP

LSH-2005-2.1.2-5 STREP

Az agy tanulmányozása és küzdelem az idegrendszeri betegségek ellen

LSH-2005-2.1.3-6 STREP

LSH-2005-2.1.3-7 STREP

LSH-2005-2.1.3-8 STREP

LSH-2005-2.1.3-9 STREP

Az emberi fejlődés és az öregedési folyamat tanulmányozása

LSH-2005-2.1.4-3 STREP

b) A rák elleni küzdelem

Hivatkozás Eszköz

LSH-2005-2.2.0-7 STREP

LSH-2005-2.2.0-8 STREP

LSH-2005-2.2.0-9 STREP

c) A szegénységgel kapcsolatos legjelentősebb fertőző betegségek elleni küzdelem

Hivatkozás Eszköz

LSH-2005-2.3.0-10 STREP

LSH-2005-2.3.0-11 STREP

LSH-2005-2.3.0-12 STREP

9. A résztvevők minimális száma (1):

Eszköz A résztvevők minimális száma

STREP 3 független jogalany 3 különböző tagállamból vagy
társult államból, melyek közül legalább 2 tagállam vagy
társult tagjelölt ország.
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(1) A tagállamok az EU tagállamai, a társult államok körébe a társult tagjelölt országok is beletartoznak.
Valamely tagállamban vagy társult államban letelepedett bármely jogi személy, amely az előírt számú résztvevőből áll, lehet közvetett
cselekvés egyedüli résztvevője.



10. Részvételi korlátozás: Valamennyi konzorciumnak törekednie kell arra, hogy a kért EK-hozzájárulás 30–50 %-a a
KKV-khez kerüljön.

11. Konzorciumi megállapodások:

E felhívás keretében az egyedi célzott kutatási projektekben (STREP) résztvevők számára ajánlott, de nem kötelező
konzorciumi megállapodást kötni.

12. Elbírálási eljárás:

A pályázatok elbírálása egy szakaszban történik;

A pályázatok elbírálása nem anonim módon történik;

Az elbírálási eljárás magában foglalhatja a pályázatok távolról történő elbírálását;

A pályázókat behívhatják pályázataik megvitatására.

13. Elbírálási kritériumok: Az egyes eszközökre alkalmazandó kritériumokat (beleértve azok egyenkénti súlyát és
küszöbértékét, valamint az összesített küszöbértékét) illetően lásd a munkaprogram B. mellékletét.

14. Az elbírálás és a szerződéskötés várható időpontja:

– Az elbírálás eredményei: várhatóan a pályázat benyújtási határidejét követő mintegy négy hónapon belül állnak
rendelkezésre.

– A szerződések aláírása: az e felhívással kapcsolatos első szerződések várhatóan 2006 vége előtt lépnek hatályba.
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