
Pályázati felhívás közvetett KTF-cselekvésekre a következő kutatási, technológiafejlesztési és
demonstrációs egyedi program keretén belül: „Az Európai Kutatási Térség szerkezetének

kialakítása”,

Tudomány és társadalom: René Descartes-díjak

Felhívás azonosítója: FP6-2005-Science-and-society-18

(2005/C 322/14)

1. Az Európai Közösségnek az Európai Kutatási Térség létre-
hozását és az innovációt előmozdító hatodik kutatási, tech-
nológiafejlesztési 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 a következő
kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs egyedi
programot: „Az Európai Kutatási Térség szerkezetének
kialakítása” (2002–2006) (2) (a továbbiakban: egyedi
program).

Az egyedi program 5. cikkének (1) bekezdésével össz-
hangban az Európai Közösségek Bizottsága (a továb-
biakban: Bizottság) 2002. szeptember 30-án elfogadott egy
munkaprogramot (3) (a továbbiakban: munkaprogram), ami
részletesen meghatározta az egyedi program céljait, tudo-
mányos és technológiai prioritásait, valamint a végrehajtás
ütemezését.

Az Európai Közösség hatodik keretprogramjának (2002–
2006) végrehajtása tekintetében a vállalkozások, kutató-
központok és egyetemek részvételére, valamint a kutatási
eredmények terjesztésére vonatkozó szabályokról szóló,
2002. december 16-i európai parlamenti és tanácsi rende-
let (4) (a továbbiakban: részvételi szabályok) 9. cikkének (1)
bekezdésével összhangban a közvetett KTF-cselekvésekre
irányuló pályázatokat pályázati felhívások keretében kell
benyújtani.

2. A közvetett KTF-cselekvésekre irányuló ezen 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-cselekvésekre irányuló pályázatok benyújtásának
határidejét, az értékelések befejezésének valószínűsíthető
időpontját, az indikatív költségvetést, az érintett eszkö-
zöket és kutatási területeket, a közvetett KTF-cselekvésekre
irányuló pályázatok értékelési kritériumait, a résztvevők
minimális számát és bármely alkalmazandó korlátozást.

3. A részvételi szabályokban meghatározott feltételeknek
eleget tevő azon 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) bekezdé-
sében meghatározott kizárással járó egyik eset hatálya alá
sem (a továbbiakban: pályázók), arra kérjük, hogy nyújtsák
be a Bizottságnak a közvetett KTF-cselekvésekre irányuló
pályázataikat, amennyiben a részvételi szabályokban és az
érintett felhívásban foglalt feltételek teljesülnek.

A pályázók részvételi feltételeinek teljesülése a közvetett
KTF-cselekvés tárgyalásai keretén belül kerül ellenőrzésre.
Ezt megelőzően azonban a pályázók aláírnak egy nyilatko-
zatot, miszerint 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.

Az Európai Közösség esélyegyenlőségi politikát fogadott el,
és ennek alapján a nőket különösen ösztönzik arra, hogy
nyújtsanak be pályázatokat közvetett KTF-cselekvésekre
vagy vegyenek részt közvetett KTF-cselekvésekre irányuló
pályázatok benyújtásában.

4. A Bizottság a felhívással kapcsolatban útmutatót bocsát a
pályázók rendelkezésére, amely tájékoztatást tartalmaz a
közvetett KTF-cselekvésekre irányuló pályázatok elkészíté-
sére és benyújtására vonatkozóan. A Bizottság iránymuta-
tásokat ad ki a pályázatok értékelését és a kiválasztási eljá-
rásokat illetően (7) 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 Technológiafejlesztési Főigazgatóság
B-1049 Brussels
E-mail: rtd-descartes@cec.eu.int
Honlap: http://europa.eu.int/comm/research/descartes/inde-
x_en.htm
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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, C(2004)4726,
C(2005)969, C(2005)1447, C(2005)3190 és C(2005)4206 határo-
zattal módosított C(2002)4791 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.
(7) A legutóbb a 2004. szeptember 1-i C(2004)3337 határozattal

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



5. A 4.3.4.2 a) i.: Descartes-díj (kutatás) területéhez tartozó
közvetett KTF-cselekvésekre irányuló pályázatok kizárólag
elektronikus pályázat formájában nyújthatók be a weba-
lapú Elektronikus Pályázatbenyújtási Rendszeren keresztül
(EPSS (1)). Kivételes esetekben azonban a koordinátor enge-
délyt kérhet a Bizottságtól a papíron történő benyújtásra a
felhívás határidejének lejárta előtt. Ehhez az alábbi címre
kell írni: rtd-descartes@cec.eu.int. A kérelemhez csatolni kell
a kivételes elbánás iránti kérelem indoklását. A papíron
történő benyújtást választó pályázók felelőssége biztosítani,
hogy a mentességi kérelem és az ezzel járó eljárások a
felhívás határidejére való tekintettel időben elkészüljenek,
illetve befejeződjenek.

A 4.3.4.2 a) i.: Descartes-díj (kutatás) területéhez tartozó
közvetett KTF-cselekvésekre irányuló pályázatok off-line
vagy on-line egyaránt elkészíthetők, de csak on-line nyújt-
hatók be. A közvetett KTF-cselekvésekre irányuló pályá-
zatok B. része csak PDF-formátumban nyújtható be (Adobe
3.0 vagy ennek magasabb szintű verziójával kompatibilis
ún. „portable document format”, beágyazott betűtípussal).
A tömörített („zippelt”) fájlok kizárásra kerülnek.

Az EPSS szoftver (on-line és off-line használatra) a Cordis
honlapjáról érhető el: www.cordis.lu.

Az on-line benyújtott, a 4.3.4.2 a) i.: Descartes-díj (kutatás)
területéhez tartozó közvetett KTF-cselekvésekre irányuló
hiányos, olvashatatlan vagy vírussal fertőzött pályázatok
kizárásra kerülnek.

A 4.3.4.2 a) i.: Descartes-díj (kutatás) területéhez tartozó
közvetett KTF-cselekvésekre irányuló pályázatok olyan
változatai, amelyeket hordozható elektronikus tárolóeszkö-
zökön (pl. CD-ROM-on, hajlékonylemezen), e-mailen vagy
faxon nyújtanak be, kizárásra kerülnek.

A 4.3.4.2 a) i.: Descartes-díj (kutatás) területéhez tartozó
közvetett KTF-cselekvésekre irányuló, papíron való benyúj-
tásra engedélyezett, de hiányos pályázatok kizárásra
kerülnek.

A 4.3.4.2 a) ii.: Descartes-díj (kommunikáció) területéhez
tartozó közvetett KTF-cselekvésekre irányuló pályázatokat
azonban kizárólag papíron lehet benyújtani.

A 4.3.4.2 a) ii.: Descartes-díj (kommunikáció) területéhez
tartozó közvetett KTF-cselekvésekre irányuló pályázatokat
a pályázati ismertetőben található nyomtatványok haszná-
latával kell elkészíteni és benyújtani.

6. A közvetett KTF-tevékenységekre a 4.3.4.2 a) ii.: Descartes-
díj (kommunikáció) postai úton, papíron benyújtott pályá-
zatok a Bizottsághoz a következő címre az alábbi címzéssel
ellátva küldendők:

FP6 – Research Proposals
FP6-2005-Science and Society 18
European Commission
B-1049 Brussels

Saját kezű vagy képviselők általi szállítás esetén (beleértve
a futárszolgálatokat is (2)) a szállítás a következő címre
történik:

FP6 –Research Proposals
FP6-2005-Science and Society 18
European Commission
Rue de Genève, 1
B-1140 Brussels

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

A pályázatok benyújtásának különféle eljárásaira vonat-
kozó további információk a pályázatok értékeléséről és a
kiválasztási eljárásról szóló iránymutatások J. mellékletében
találhatók.

7. A közvetett KTF-cselekvésekre benyújtott pályázatoknak
legkésőbb a határidő lejártának napján és a vonatkozó
felhívásban meghatározott időpontig kell beérkezniük a
Bizottsághoz. A megadott határidőt követően beérkező
közvetett KTF-cselekvésekre benyújtott pályázatok kizá-
rásra kerülnek.

Azok a közvetett KTF-cselekvésekre benyújtott pályázatok,
amelyek nem tesznek eleget a résztvevők minimális
számára a vonatkozó felhívásban előírt feltételeknek, kizá-
rásra kerülnek.

Ugyanez az elv érvényesül a munkaprogramban meghatá-
rozott bármely további jogosultsági feltétel tekintetében.

8. Abban az esetben, ha a közvetett KTF-cselekvésre egymás
után többször nyújtották be ugyanazt a pályázatot, a
Bizottság a vonatkozó felhívásban meghatározott határidő
napja és órája előtt utolsóként beérkezett változatot érté-
keli.

9. Amennyiben a vonatkozó felhívás említi, közvetett KTF-
cselekvésekre benyújtott pályázatok jövőbeli értékelés
keretén belül is értékelhetők.

10. A felhívást érintő minden kapcsolatfelvétel (pl. információ-
kérés vagy a közvetett KTF-cselekvésre irányuló pályázat
benyújtása) esetén a pályázónak hivatkoznia kell a vonat-
kozó felhívás azonosítójára.
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(1) Az EPSS olyan eszköz, amely segíti a pályázókat a pályázatok elekt-
ronikus kidolgozásában és benyújtásában.

(2) Amennyiben a futárszolgálatok elkérnék a címzett telefonszámát, a
következő számot kell megadni: (32-2) 2991111 (contact Linda
Maxwell and Martona Ritter)



MELLÉKLET

1) Egyedi program: Az EKT szerkezetének kialakítása

2) Tevékenység: Tudomány és társadalom

3) Felhívás címe: 2006-os René Descartes-díjak.

4) Felhívás azonosítója: FP6-2005-Science-and-society-18

5) Közzététel napja: 2005. december 17.

6) Beadási határidők: 2006. május 4., 17.00 óra (brüsszeli helyi idő szerint).

7) Teljes indikatív költségvetés: 1,425 millió EUR

Eszköz (1) millió EUR

SSA 1,425

(1) SSA = egyedi támogatási tevékenység

8) Terület és eszközök: A pályázatokat az alábbi témakörökben várjuk. A táblázat csak rövid címeket ad meg. A
témakörök teljes leírását a pályázók a Tudomány és társadalom munkaprogramban találják.

Terület Eszközök Indikatív költségvetés
(millió EUR)

4.3.4.2. a) i.: Descartes-díj (kutatás) SSA 1,0 a nyertes(ek)nek

(a díj minimális összege: 200 000 EUR) és
150 000 EUR a döntőbe jutott jelölteknek
(30 000 EUR döntőbe jutott jelöltenként)

4.3.4.2. a) ii.: Descartes-díj (kommunikáció) SSA 0,25 a nyertes(ek)nek

(a díj minimális összege: 50 000 EUR) és
25 000 EUR a döntőbe jutott jelölteknek
(5 000 EUR döntőbe jutott jelöltenként)

9) Résztvevők minimális száma (1):

Eszköz Résztvevők minimális száma

SSA 4.3.4.2. a) i.: Descartes-díj (kutatás) Két jogalany két különböző tagállamból vagy társult
államból, és amelyek közül legalább egy tagállam vagy
társult tagjelölt ország

SSA 4.3.4.2. a) ii.: Descartes-díj (kommunikáció) Egy jogalany egy tagállamból vagy társult államból

10) Részvételi korlátozás: Az alább meghatározott feltételek teljesítése esetén ebben a felhívásban a Részvételi
szabályzat 6. cikkének (2) bekezdése alá nem tartozó harmadik országban székhellyel rendelkező bármely jogalany
részt vehet (a Közösséggel tudományos és technológiai egyezményt kötött országok jogalanyainak jogában áll részt
venni), amennyiben az ilyen részvétel hasznos vagy lényeges a javasolt tevékenységre nézve, és a tagállamokra vagy
társult országokra meghatározott minimális résztvevői szám követelménye teljesül.

A kutatási Descartes-díj esetében (4.3.4.2. a) i.:

– A kutatási csoportok vagy jelölő intézmények pályázatonként egy projektet javasolhatnak.

A kommunikációs Descartes-díj esetében (4.3.4.2. a) ii.):

– A jelöltnek előzőleg tudományos kommunikációs díjban kellett részesülnie.

– A díj oklevelének másolatát a pályázattal együtt be kell nyújtani.

– Az értékelés csak az előzőleg megnyert díjhoz kapcsolódó teljesítményekre alkalmazható, az azóta elért eredmé-
nyekre nem.

– A pályázatot annak a szervezetnek kell benyújtania, amely e jelöltnek odaítélte a díjat.

– A szervezet pályázatonként egy jelöltet javasolhat.

A pályázatot csak akkor értékelik, ha mindezek az alkalmassági feltételek teljesülnek.
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(1) A társult államokba a társult tagjelölt országok is beletartoznak.
Bármely, az egyik tagállamban vagy társult államban székhellyel rendelkező jogalany, amely a kívánt számú résztvevőből áll, a közve-
tett cselekvés egyedüli résztvevője lehet.



11) Konzorciumi megállapodás: Az e felhívás eredményeként megvalósítandó KTF-cselekvések résztvevői nem
kötelesek konzorciumi megállapodást kötni.

12) Értékelési eljárás:

– Az értékelés egy szakaszban történik, az egyéni értékelések esetében esetleg távértékeléssel.

– A pályázatokat nem névtelenül értékelik

13) Értékelési kritériumok: E munkaprogram 4.3.4.2. a) i. témakörében, a René Descartes-díj (kutatás) esetében a
következő értékelési kritériumok alkalmazandóak:

1. A pályázat kiválósága és minősége (legkevesebb pontszám 5-ből 4; súlyozás = 3)

– az elért eredmények minősége és újdonsága;

– hozzájárulás a kulcsfontosságú tudományos és technológiai kérdések megoldásához.

2. Európai hozzáadott érték (legkevesebb pontszám 5-ből 4; súlyozás = 1)

– Mennyire fontos a kutatás eredményessége szempontjából, hogy azt európai vagy Európán túlmutató szinten
végzik.

A súlyozások alkalmazását követően az összküszöbérték: 20-ból 17.

E munkaprogram 4.3.4.2. a) ii. témakörében, a René Descartes-díj (kommunikáció) esetében a következő értékelési
kritériumok alkalmazandóak:

1. A pályázat kiválósága és minősége (legkevesebb pontszám 5-ből 4):

– A kommunikációba fektetett műszaki eszközök megfelelősége, minősége és újszerűsége,

– A tudományos tartalom pontossága, megfelelősége és helytállósága.

2. Jelentőség és hatás (legkevesebb pontszám 5-ből 3):

– A kommunikációs tevékenység eredményessége a tudományok, műszaki tudományok vagy technológia
ismertségének növelésében, a célközönség szempontjából.

– A tudományos kommunikációs tevékenység arra vonatkozó képessége, hogy az európai társadalom fő gondja-
ival és/vagy elvárásaival érdemben foglalkozni tudjon.

3. Európai hozzáadott érték (legkevesebb pontszám 5-ből 3); súlyozás = 2:

– A kommunikációs tevékenység vagy az ezt végző szakember képessége olyan modell nyújtására, amellyel ezt
különböző kulturális környezetekbe átviheti.

– A kommunikációs tevékenység vagy az ezt végző szakember képessége új gondolatmeneteket és ezekből
következő kezdeményezéseket szélesebb összefüggésben elindítani.

Összküszöbérték: 20-ból 16 (a súlyozás alkalmazását követően)

14) Az értékelés és a kiválasztás várható időpontja:

– Értékelési eredmények: Várhatóan a beadási határidőt követő 6 hónapon belül.

– Az odaítélés értesítőjének megírása: A díjakat várhatóan 2006. vége előtt odaítélik.
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