
Pályázati felhívás közvetett KTFD-tevékenységekre „Az Európai Kutatási Térség integrációja és
megerősítése” elnevezésű kutatási, technológiai fejlesztési és demonstrációs egyedi program

keretén belül

Tematikus kiemelt terület: „A politikák támogatása, valamint a tudományos és technológiai szük-
ségletek előretervezése”

Pályázati azonosító: FP6-2005-SSP-5A

(2005/C 325/14)

1. Az Európai Közösség az Európai Kutatási Térség létrehozásához és az innovációhoz hozzájáruló kuta-
tási, technológiai fejlesztési és demonstrációs tevékenységére vonatkozó hatodik keretprogramjáról
(2002–2006) szóló határozatával, valamint a 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 integrációja és megerősítése (2002-2006)” (2) nevű kutatási, technológiai fejlesztési és demonstrá-
ciós egyedi programot (a továbbiakban: egyedi program).

Az egyedi program 5. cikke (1) bekezdésével összhangban az Európai Közösségek Bizottsága (a továb-
biakban: Bizottság) 2002. december 9-én elfogadta az egyedi program céljait, tudományos és technoló-
giai prioritásait, valamint a megvalósítás ütemezését részletesen meghatározó munkaprogramot (3) (a
továbbiakban: munkaprogram).

A vállalkozásoknak, kutatóközpontoknak és egyetemeknek az Európai Közösségek hatodik keretprog-
ramjának (2002-2006) végrehajtásában való részvételének, valamint a kutatási eredmények terjeszté-
sének szabályairól szóló (a továbbiakban: részvételi szabályok), 2002. december 16-i európai parlamenti
és tanácsi rendelet (4) 9. cikkének (1) bekezdésével összhangban közvetett KTF-tevékenységekre pályáza-
tokat kell benyújtani a pályázati felhívások feltételei szerint.

2. A közvetett KTF-tevékenységekre irányuló jelenlegi pályázati felhívás (a továbbiakban: felhívás) a jelen-
legi általános részt és a mellékletben leírt különleges feltételeket foglalják magukban. A melléklet a
következőeket tartalmazza: a közvetett KTF-tevékenységekre irányuló pályázatok benyújtásának határ-
idejét, az elbírálások befejezésének valószínűsíthető időpontját, az indikatív költségvetést, 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. Felkérjük a részvételi szabályokban meghatározott feltételeknek eleget tévő természetes vagy jogi szemé-
lyeket, akik nem esnek a részvételi szabályokban vagy az Európai Közösségek általános költségvetésére
alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rende-
let (5) 114. cikkének (2) bekezdésében említett egyik kizárással járó eset hatálya alá sem (a továbbiakban:
pályázók), hogy a Bizottságnak nyújtsák be a közvetett KTF-tevékenységekre irányuló olyan pályáza-
taikat, amelyek eleget tesznek a részvételi szabályokban és az érintett felhívásban foglalt feltételeknek.

A pályázók részvételi feltételei a közvetett KTF-tevékenység tárgyalásai keretén belül kerülnek ellenő-
rzésre. Ezt megelőzően azonban a pályázóknak egy nyilatkozatot szükséges aláírni, amely igazolja, hogy
nem esnek a költségvetési rendelet 93. cikkének (1) bekezdésében megadott egyetlen eset hatálya alá
sem. Továbbá a Bizottság rendelkezésére szükséges bocsátaniuk az Európai Közösségek általános költ-
ségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet végre-
hajtására 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) Határozattal módosított C(2002)4789, bizottsági határozat 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, C(2005)2076, C(2005)2747, C(2005)3244, C(2005)3390,
C(2005)4006, C(2005)4008, és C(2005)5588 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.



Az Európai Közösség által elfogadott esélyegyenlőségi politikával összhangban, kifejezetten ösztönzött a
nőkközvetlen pályázati részvétele a közvetett KTF-tevékenységekben, illetve részvételük az ilyen közve-
tett KTF tevékenységekre vonatkozó pályázatok benyújtásában.

4. A Bizottság a felhívással kapcsolatban pályázati ismertetőt bocsát a pályázók rendelkezésére a közvetett
KTF-tevékenységekre irányuló pályázatok elkészítésére és benyújtására vonatkozó információkkal. A
Bizottság szintén kiad egy a pályázatok elbírálásáról és a kiválasztási eljárásokról (1) szóló útmutatót.
Ezek az ismertetők és útmutatók a munkaprogramhoz és a felhíváshoz kapcsolódó egyéb információ-
khoz hasonlóan beszerezhetők a Bizottságtól a következő címeken:

European Commission
Research Directorate-General
B-1049 Brussels
Fax: (32-2) 295 60 33

e-mailcím: rtd-policies@cec.eu.int
Honlap: http://europa.eu.int/comm/research/fp6/ssp/index_en.htm

5. Közvetett KTF-tevékenységekre irányuló pályázatokat kizárólag elektronikus pályázat formájában lehet
benyújtani a webalapú Elektronikus Pályázatbenyújtási Rendszeren keresztül (EPSS (2)). Különleges
esetekben azonban egy koordinátor a Bizottságtól engedélyt kérhet papíron történő benyújtásra a
felhívás beadási határidejének lejárta előtt. Ezt írásban, és a következő címek egyikére megküldve kell
megtenni:

European Commission
Unit A 1
Directorate General RTD
SDME 2/73
B-1049 Brussels

e-mailcím: rtd-policies@cec.eu.int

A kérelem mellé csatolni kell a kivételes elbánás kérelmezésének indoklását. A papíron történő benyúj-
tást választó pályázók vállalják a felelősséget, hogy az ilyen mentességi kérelmek és a velük járó eljá-
rások 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 tartalmi részből (B. rész).

A közvetett KTF-intézkesekre irányuló pályázatok folyamatos internetes hozzáféréssel (on-line) vagy
anélkül is (off-line) egyaránt elkészíthetők, és az interneten keresztül (on-line) elektronikusan benyújt-
hatók. A közvetett KTF-tevékenységre irányuló pályázatok B része kizárólag PDF formátumban nyújt-
ható be („portable document format”, amely kompatibilis az Adobe 3. vagy magasabb szintű verziójával
beágyazott betűtípussal). Tömörített („zippelt”) fájlok kizárásra kerülnek.

Az EPSS szoftver (interneteses hozzáféréssel vagy anélkül) elérhető a Cordis honlapról: www.cordis.lu.

A hiányos, olvashatatlan vagy vírussal fertőzött közvetett KTF-tevékenységekre irányuló elektronikus
pályázatok kizárásra kerülnek.

Kizárásra kerülnek a közvetett KTF-pályázatok olyan változatai, amelyeket hordozható elektronikus táro-
lóeszközökön (pl. CD-ROM-on, merevlemezen), e-mailen vagy faxon nyújtanak be.

Papíron történő benyújtásra jóváhagyott, ám hiányos közvetett KTF-tevékenységre irányuló pályázatok
kizárásra kerülnek.

További információkat a pályázatok benyújtásának különféle eljárásairól a pályázat elbírálásáról és a
kiválasztási eljárásról szóló útmutató J. mellékletében olvashatnak.
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(1) A legutóbb a 2004. május 18-i C(2004)1855 határozattal módosított 2003. március 27-i C(2003)883 határozat.
(2) Az EPSS, a pályázókat pályázataik elektronikus létrehozásában és benyújtásában segítô eszköz.



6. A közvetett KTF-tevékenységekre benyújtott pályázatok legkésőbb a határidő lejártának napján és az
érintett felhívásban meghatározott időpontban kell, hogy megérkezzenek 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 felhí-
vásban 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-tevékenységre 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 egy
későbbi elbírálás keretén belül is bírálásra kerülhetnek.

9. A felhívással kapcsolatos minden egyes kapcsolatfelvétel (pl. információkérés, vagy közvetett KTF-tevé-
kenységre irányuló pályázat benyújtása) esetén a pályázónak hivatkoznia kell a vonatkozó pályázati
azonosítóra.
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MELLÉKLET

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

2. Tevékenység: „A politikák támogatása, valamint a tudományos és technológiai szükségletek előretervezése” tevé-
kenység keretében szakpolitika-orientált kutatásra irányuló egyedi tevékenység.

3. A felhívás címe: Szakpolitikák tudományos támogatása

4. A felhívás azonosítója: FP6-2005-SSP-5A

5. Közzététel napja: 2005. december 22.

6. Benyújtási határidő(k): 2006. március 22., 17.00 óra (brüsszeli helyi idő szerint)

7. Teljes indikatív költségvetés:

Eszköz (*) millió EUR

STREP, CA és SSA 77

(*) STREP = egyedi célzott kutatási projekt; CA=koordinációs cselekvés; SSA = egyedi támogatási cselekvés.

8. A felhívás tárgyát képező területek és eszközök:

Az „Európa természeti erőforrásainak fenntartható kezelése”
prioritás hatálya alá tartozó területek Feladatok Eszközök

Indikatív közös-
ségi hozzájárulás

(millió EUR)

8.1. B.1.1.
A mezőgazdaság és az erdészet modernizálása és fenn-
tarthatósága, ideértve azok többfunkciós szerepét a vidéki
térségek fenntartható fejlődésének biztosítása érdekében,
valamint

8.1. B.1.2.
A fenntartható mezőgazdaság és erdőgazdálkodás
eszközei és értékelési módszerei

1, 2, 3, 4, 5, 7,
8, 9, 12, 13,
14, 15, 16, 20,
21, 24, 26

STREP

13,210, 11, 17, 18,
19, 22, 23, 25,
27, 28, 29

SSA vagy CA

6, 30 CA

8.1. B.1.3.
A halászat modernizálása és fenntarthatósága, ideértve az
akvakultúra alapú termelési rendszereket.

1, 2, 3, 4, 5, 6,
8, 9, 10, 11

STREP

13,67, 12 CA

13 SSA

8.1. B.1.4.
Új és fokozottan környezetbarát gyártási módszerek az
állategészségügy és állatjólét javítása érdekében, ideértve
az állatbetegségekre, úgymint a száj- és körömfájásra,
sertéspestisre vonatkozó kutatást, valamint markervak-
cinák kifejlesztését

1 CA

1,32 STREP

3, 4, 5 SSA

8.1. B.1.5.
Környezetfelmérés (a talaj, a víz, a levegő állapota, a zaj
és a vegyi anyagok hatása stb.)

1, 2, 4, 5, 6, 8,
9

STREP

6,93 SSA

7 CA

8.1. B.1.6.
Politikai döntéseket támogató környezetvédelmi technoló-
giák, különösen a hatékony, ugyanakkor alacsony
költségű technológiák értékelése a környezetvédelmi
jogszabályoknak való megfelelés összefüggésében

1, 3 STREP

1,32 CA
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Az „Egészség, biztonság és lehetőségek biztosítása az európai
polgárok számára” prioritás hatálya alá tartozó területek Feladatok Eszközök

Indikatív közös-
ségi hozzájárulás

(millió EUR)

8.1. B.2.1.
Az egészségügyi meghatározók és kiváló minőségű és
fenntartható egészségügyi szolgáltatások és nyugdíjrend-
szerek biztosítása (különösen az öregedés és a demográ-
fiai változás összefüggésében)

1, 4, 6 STREP

7,4 — 7,92, 3, 7 CA

5 SSA

8.1. B.2.2.
Közegészségügyi kérdések, ideértve a betegségek mege-
lőzését támogató járványtant és az újonnan kibontakozó
ritka és fertőző betegségekre való reagálást, az allergiát, a
biztonságos vér- és szervadományozás eljárásait, a nem
állatokon végzett kísérleti módszereket

1, 2, 3, STREP

5,3 — 5,84 CA

5 SSA

8.1. B.2.3.
A környezetvédelmi ügyek kihatása az egészségre
(ideértve a munkahelyi biztonságot és kockázatértékelési
módszereket és a természeti katasztrófák kockázatának
enyhítését az emberek szempontjából)

1, 3 STREP

2,52 CA

8.1. B.2.4.
Fogyatékos és rokkant személyeket érintő életminőségi
ügyeket (ideértve a létesítményekhez való egyenlő hozzá-
férést lehetővé tévő eszközök)

1, 2 SSA 0,7 — 0,8

8.1. B.2.5.
A migráció és menekültáramlás hátterében rejlő tényezők
összehasonlító kutatása, ideértve az illegális bevándorlást
és az emberkereskedelmet

1, 2 STREP vagy CA 1,0 — 1,5

8.1. B.2.6.
Fejlett eszközök a bűnözési tendenciák és okok jobb
előrejelzésére, valamint a bűnmegelőzési politikák haté-
konyságának értékelésére; a tiltott kábítószer-használattal
kapcsolatos új kihívások értékelése

1, 2, 3 STREP vagy CA 1,5 — 2,25

8.1. B.2.7.
A polgári védelemmel (ideértve a biológiai biztonságot és
a terroristatámadásokból eredő kockázatokkal szembeni
védelmet) kapcsolatos ügyek és válságkezelés

1 SSA 0,5

„A nagyobb és integráltabb Európai Unió gazdasági
potenciáljának és kohéziójának megerősítése” prioritás hatálya

alá tartozó területek
Feladatok Eszközök

Indikatív közös-
ségi hozzájárulás

(millió EUR)

8.1. B.3.1.
Az európai integráció, a fenntartható fejlődés, a verseny-
képesség és a kereskedelmi politikák támogatása (ideértve
a gazdasági fejlődés és a kohézió értékelésére vonatkozó
fejlettebb eszközöket)

LEZÁRVA LEZÁRVA LEZÁRVA

8.1. B.3.2.
A fenntartható közlekedés és energiarendszerek teljesít-
ményét (gazdasági, környezetvédelmi és társadalmi)
értékelő eszközök, mutatók és működési paraméterek
fejlesztése

1, 5, 6 STREP

9,62, 3, 4, 7, 8, 10 SSA

9 CA

8.1. B.3.3.
Globális biztonságelemzés és érvényesítő rendszerek a
közlekedés számára és a mobilitási rendszerekben a bale-
setveszéllyel és biztonsággal kapcsolatos kutatás

1 SSA 1,1
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„A nagyobb és integráltabb Európai Unió gazdasági
potenciáljának és kohéziójának megerősítése” prioritás hatálya

alá tartozó területek
Feladatok Eszközök

Indikatív közös-
ségi hozzájárulás

(millió EUR)

8.1. B.3.4.
A közép- és hosszú távú, fenntarthatóságra vonatkozó
innovatív politikák előrejelzése és kialakítása

1, 3, 4, 5, 6 STREP
3,9

2 SSA

8.1. B.3.5.
Az információs társadalommal kapcsolatos ügyek (mint
például a digitális eszközök kezelése és védelme és
globális hozzáférés az információs társadalomhoz)

LEZÁRVA LEZÁRVA LEZÁRVA

8.1. B.3.6.
A kulturális örökség védelme és az ehhez kapcsolódó
megőrzési stratégiák

1, 2, 4, 5 STREP

4,03 CA

6, 7 SSA

8.1. B.3.7.
Az európai statisztikák jobb minősége, hozzáférhetősége
és terjesztése

LEZÁRVA LEZÁRVA LEZÁRVA

9. A résztvevők minimális száma (1):

Eszköz A résztvevők minimális száma

STREP és CA 3 független „jogi személy”3 különböző tagállamból vagy társult államból,
amelyek közül legalább 2 tagállami vagy társult tagjelölt országbeli

SSA 1 „jogi személy” egy tagállamból vagy társult államból

10. Részvételi korlátozás: Nincs.

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

12. Értékelési eljárás:

Az elbírálás egyetlen szakaszban történik.

A pályázatok elbírálása nem anonim módon történik.

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

14. Az elbírálás és a szerződéskötés tájékoztató jellegű ütemezése:

Az értékelés eredményei: tekintettel a pályázati felhívás széles tárgykörére és annak érdekében, hogy biztosítható
legyen az összhang a munkaprogram tematikus prioritásaival, az elbírálásra különböző időpontokban kerül sor, és
az eredmények legkorábban 2006 júliusára várhatók.

A szerződések aláírása: az ezen felhíváshoz tartozó első szerződések előreláthatóan 2006 utolsó negyedévében
lépnek hatályba.
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(1) Társult államnak számít a társult tagjelölt ország is.
Közvetett cselekvés egyedüli résztvevője lehet bármely olyan „jogi személy”, amely valamely tagállamban vagy társult államban szék-
hellyel vagy lakóhellyel rendelkezik, és az előírt számú résztvevőből áll.


