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I
(Meddelelser)

RÅDET
Meddelelse om datoen for ikrafttrædelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas
Forenede Stater om luftfartsselskabers behandling og overførsel af PNR-oplysninger til United
States Department of Homeland Security, Bureau of Customs and Border Protection
(2004/C 158/01)
Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater om luftfartsselskabers behandling
og overførsel af PNR-oplysninger til United States Department of Homeland Security, Bureau of Customs
and Border Protection, der blev undertegnet i Washington den 28. maj 2004, trådte i kraft den 28. maj
2004, i overensstemmelse med aftalens artikel 7.
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KOMMISSIONEN

Euroens vekselkurs (1)
14. juni 2004
(2004/C 158/02)
1 Euro =
Valuta

USD

amerikanske dollar

JPY

japanske yen

Kurs

1,2001
133,45

Valuta

Kurs

LVL

lettiske lats

0,6543

MTL

maltesiske lira

0,4250

DKK

danske kroner

7,4333

PLN

polske zloty

GBP

pund sterling

0,66370

ROL

rumænske leu

SEK

svenske kroner

9,1794

SIT

slovenske tolar

CHF

schweiziske franc

1,5145

SKK

slovakiske koruna

ISK

islandske kroner

TRL

tyrkiske lira

NOK

norske kroner

8,3325

AUD

australske dollar

1,7469

BGN

bulgarske lev

1,9558

CAD

canadiske dollar

1,6377

CYP

cypriotiske pund

0,58240

HKD

hongkongske dollar

9,3573

CZK

tjekkiske koruna

31,447

NZD

newzealandske dollar

1,9217

EEK

estiske kroon

15,6466

SGD

singaporeanske dollar

2,0679

HUF

ungarske forint

KRW

sydkoreanske won

LTL

litauiske litas

ZAR

sydafrikanske rand

87,10

253,45
3,4528

(1) Kilde: Referencekurs offentliggjort af Den Europæiske Centralbank.

4,5649
40 741
239,1800
39,875
1 811 000

1 395,06
7,8913
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DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE
af 24. maj 2004
efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om et forslag til Europa-Parlamentets og
Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1165/98 om konjunkturstatistik
(KOM(2003) 823 endelig udg.)
(KON/2004/19)

(2004/C 158/03)
1. Den 30. april 2004 modtog Den Europæiske Centralbank
(ECB) en anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union
om en udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og
Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF)
nr. 1165/98 om konjunkturstatistik (i det følgende
benævnt »den foreslåede forordning«).
2. ECB's kompetence til at afgive udtalelse fremgår af artikel
105, stk. 4, første led, i traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab. I overensstemmelse med artikel
17.5, første punktum, i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank er denne udtalelse vedtaget af Styrelsesrådet.
3. Formålet med den foreslåede forordning er at forbedre
Den Europæiske Unions (EU's) konjunkturstatistikker. Den
foreslåede forordning stiller især krav om udarbejdelse af
et importprisindeks for industriprodukter og et produktionsprisindeks for tjenesteydelser. Den stiller også krav om,
at visse vigtige økonomiske indikatorer udarbejdes med
større hyppighed og indberettes med kortere frister.

omfatter otte indikatorer, der er indeholdt i den foreslåede
forordning. ECB ser med tilfredshed på den eksisterende
»gentleman-aftale« mellem nationale statistiske kontorer og
Eurostat, som har til formål at sikre, at de PEEI'er, der er
indeholdt i den foreslåede forordning, bliver offentliggjort
i overensstemmelse med de frister, der er fastsat for offentliggørelse af PEEI'erne, uanset hvilken dato den foreslåede
forordning vedtages.

5. ECB kan fuldt ud tilslutte sig den foreslåede forordning,
som omfatter indikatorer, der er af største vigtighed for
vurderingen af konjunkturudviklingen og gennemførelsen
af pengepolitikken. Endvidere er den et vigtigt skridt hen
imod etableringen af væsentlige månedlige og kvartalsvise
statistikker over omsætning og produktionspriser for
tjenesteydelser. Den foreslåede forordning afspejler de
fælles forslag fra Udvalget for det Statistiske Program og
Udvalget for Penge-, Kreditmarkeds- og Betalingsbalancestatistik af februar 2003.

A. Generelle betragtninger

4. ECB har angivet de konjunkturstatistikker, den har behov
for til gennemførelsen af pengepolitikken (1). Den foreslåede forordning er en del af den handlingsplan om statistikkrav i Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU) (i
det følgende benævnt »ØMU-handlingsplanen«), som er
udarbejdet af Europa-Kommissionen (Eurostat) i nært
samarbejde med ECB efter anmodning fra Rådet (økonomi
og finans). I ØMU-handlingsplanen blev der stillet krav
om en forbedring af de statistikker, som er omfattet af
forordning (EF) nr. 1165/98. Den foreslåede forordning er
også vigtig med hensyn til de vigtige europæiske økonomiske indikatorer (PEEI), som blev vedtaget af Rådet
(økonomi og finans) den 18. februar 2003, og som
(1) Den Europæiske Centralbanks statistiske krav inden for generel
økonomisk statistik, Den Europæiske Centralbank, august 2000. Jf.
også Det Europæiske Monetære Instituts udtalelse om et forslag til
Rådets forordning vedrørende konjunkturstatistik (CON/97/19).

6. ECB kan især tilslutte sig den større hyppighed og de
strammere tidsfrister for mange af indikatorerne. Rettidigt
aggregerede indikatorer er vigtigere for ECB's vurdering af
den økonomiske situation end detaljerede opdelinger.

7. ECB kan også tilslutte sig den opdeling af nye ordrer og
priser efter oprindelse, henholdsvis inden for og uden for
euroområdet, som indføres i den foreslåede forordning.
ECB har brug for denne opdeling for at kunne skelne
mellem den økonomiske udvikling i og uden for euroområdet. ECB er enig i, at denne opdeling kun skal foretages
af de medlemsstater, som har indført euroen. Det er imidlertid vigtigt, at de medlemsstater, som indfører euroen på
et senere tidspunkt, også vil kunne tilvejebringe tilstrækkeligt lange historiske dataserier til den tid.
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8. ECB ser med tilfredshed på den mulighed, der er angivet i
den foreslåede forordning, for at beregne visse indikatorer
i euroområdet ved hjælp af såkaldte »europæiske stikprøveplaner«. I lyset af begrænsede ressourcer og behovet
for at foretage en prioritering bidrager dette til at forbedre
statistikkerne for euroområdet og kan samtidig reducere
behovet for ressourcer på nationalt plan. Af samme grund
kan ECB tilslutte sig den foreslåede forordnings væsentlige
reduktion af indberetningskravene for små EU-lande, idet
de får mulighed for at fokusere på beregningen af hovedaggregaterne.
9. Der er behov for yderligere tiltag for at forbedre sammenligneligheden af den eksisterende statistik, som er omfattet
af forordning (EF) nr. 1165/98. Selv om der er sket store
fremskridt siden 1998, er der forskellige faktorer, som
stadig begrænser kvaliteten af aggregaterne for euroområdet og sammenligneligheden af nationale data (såsom
forskellig national praksis med hensyn til korrigering for
antal arbejdsdage, sæsonkorrigering og revision).
B. Særlige bemærkninger
10. ECB kan tilslutte sig den nye variabel importpriser (bilag,
del A), som skal beregnes fra 2005, og den planlagte tidsfrist for indberetningen af den. Denne variabel vil give
vigtige yderligere oplysninger til brug ved analysen af priserne i euroområdet. ECB har brug for denne indikator for
at kunne fastslå priserne for euroområdets samlede import
af industrielle produkter fra landene uden for euroområdet.
11. Hvad angår data for beskæftigelsen, antal arbejdstimer og
bruttolønninger, stiller den foreslåede forordning krav om
data på kvartalsbasis med en indberetningsfrist på tre
måneder (to måneder for beskæftigelsesdata). Denne kvartalsvise hyppighed kombineret med de lange indberetningsfrister tilfredsstiller ikke ECB's behov. Dataene for
hovedaggregaterne for euroområdet bør foreligge på
månedsbasis og med en indberetningsfrist på højst en
måned.
12. ECB konstaterer med tilfredshed, at fristen for indberetning af data for produktionen i bygge- og anlægssektoren
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er blevet afkortet, og at dataene nu skal indsamles på
månedsbasis i stedet for på kvartalsbasis (bilag, del B).
13. ECB ser med tilfredshed på den planlagte gennemførlighedsundersøgelse med hensyn til udarbejdelse af en variabel over produktionspriserne i bygge- og anlægssektoren.
Denne variabel bør supplere den nuværende byggeomkostningsvariabel — som er et inputprisindeks – da et
produktionsprisindeks er mere velegnet til prisanalyser.
14. ECB ser med tilfredshed på de planlagte væsentlige forbedringer med hensyn til statistik for servicesektoren, særlig
indførelsen af et produktionsprisindeks. Dette indeks vil
være en vigtig komponent i prisanalysen for euroområdet
og vil også bidrage til at forbedre kvaliteten af
vækstskønnene i nationalregnskaberne. Da fristen for
offentliggørelse af PEEI for produktionsprisindekset ikke er
mere end to måneder efter rapporteringskvartalet, foreslår
ECB, at tidsfristen for indberetning i henhold til den foreslåede forordning (tre måneder) svarer til den mere
passende tidsfrist for offentliggørelse af PEEI. Endvidere vil
der i den foreslåede forordning blive fastsat en dato, frem
til hvilken listen over tjenesteydelser, som er omfattet af
produktprisindekset, kan ændres (bilag, del D). Da helt nye
statistikker er under udvikling, kan denne begrænsning
virke mod hensigten. Dækningsområdet for statistik over
produktionspriserne for tjenesteydelser bør kunne ændres
efter behov i takt med ændrede informationskrav. ECB
foreslår derfor, at denne tidsfrist fjernes.
15. I henhold til den foreslåede forordning afkortes tidsfristen
for indberetning af variablen vedrørende omsætning for
tjenesteydelser fra tre til to måneder, hvilket ECB kan
tilslutte sig. ECB støtter også den planlagte gennemførlighedsundersøgelse med hensyn til udarbejdelse af variabler
vedrørende omsætning for tjenesteydelser på månedsbasis.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 24. maj 2004.
Jean-Claude TRICHET

Formand for ECB
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III
(Oplysninger)

KOMMISSIONEN

Indkaldelser af forslag til indirekte FTU-aktioner under særprogrammet for forskning, teknologisk
udvikling og demonstration inden for »Integration og styrkelse af det europæiske forskningsrum«
Temaindkaldelser inden for »Biovidenskab, genomforskning og bioteknologi i sundhedens
tjeneste«
(2004/C 158/04)
1. I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse
nr. 1513/2002/EF af 27. juni 2002 om Det Europæiske Fællesskabs sjette rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling
og demonstration som bidrag til realiseringen af det europæiske
forskningsrum og til innovation (2002-2006) (1) vedtog Rådet
den 30. september 2002 særprogrammet for forskning, teknologisk udvikling og demonstration om »Integration og styrkelse
af det europæiske forskningsrum« (2002-2006) (2) (herefter
benævnt »særprogrammet«).

I overensstemmelse med særprogrammets artikel 5, stk. 1,
vedtog Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (herefter
benævnt »Kommissionen«) den 9. december 2002 et arbejdsprogram (3) (herefter benævnt »arbejdsprogrammet«), som indeholder en nærmere redegørelse for målene og de videnskabelige
og teknologiske prioriteter i det pågældende særprogram samt
en tidsplan for gennemførelsen.

I henhold til artikel 9, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets
forordning af 16. december 2002 om deltagelsesregler for virksomheder, forskningscentre og universiteter og regler for
formidling af forskningsresultater gældende under gennemførelsen af De Europæiske Fællesskabers sjette rammeprogram
(2002-2006) (4) (herefter benævnt »regler for deltagelse«), skal
forslag til indirekte FTU-aktioner indhentes med indkaldelser af
forslag.

forslag til indirekte FTU-aktioner, datoerne for, hvornår evalueringen af forslagene forventes afsluttet, det vejledende budget,
de berørte instrumenter og forskningsområder, kriterierne for
evaluering af forslag til indirekte FTU-aktioner, det mindste
antal deltagere og eventuelle begrænsninger.

3. Fysiske eller juridiske personer, der ikke er omfattet af en
af udelukkelsesgrundene i deltagelsesreglerne eller i artikel 114,
stk. 2, i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25.
juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske
Fællesskabers almindelige budget (5), (herefter benævnt
»forslagsstillere«) opfordres til at indsende forslag til indirekte
FTU-aktioner til Kommissionen med forbehold af, at de
opfylder betingelserne i deltagelsesreglerne og indkaldelsen.

I forbindelse med forhandlingerne om de indirekte FTU-aktioner vil det blive kontrolleret, om forslagsstillerne opfylder
betingelserne for deltagelse. Inden da skal forslagsstillerne imidlertid underskrive en erklæring om, at de ikke befinder sig i en
af de situationer, der nævnes i finansforordningens artikel 93,
stk. 1. De skal også have forelagt Kommissionen de oplysninger, der er opstillet i artikel 173, stk. 2, i Kommissionens
forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 af 23. december 2002
om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF,
Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende
De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (6).

2. Nærværende indkaldelser af forslag til indirekte FTU-aktioner (herefter benævnt »indkaldelserne«) omfatter denne generelle del samt de specifikke betingelser, der er beskrevet i bilagene. Bilagene indeholder bl.a. fristerne for indsendelse af
(1) EFT L 232 af 29.8.2002, s. 1.
(2) EFT L 294 af 29.10.2002, s. 1.
(3) Kommissionens dokument K(2002) 4789, ændret ved K(2003) 577,
K(2003) 955, K(2003) 1952, K(2003) 3543, K(2003) 3555,
K(2003) 4609, K(2003) 5183, K(2004) 433 og K(2004) 2002.
Ingen af disse er offentliggjort.
4
( ) EFT L 355 af 30.12.2002, s. 23.

Det Europæiske Fællesskab fører ligestillingspolitik og opfordrer
derfor særlig kvinder til enten selv at indsende forslag til indirekte FTU-aktioner eller til at deltage i indsendelse af forslag til
indirekte FTU-aktioner.
(5) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(6) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 1.
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4. I forbindelse med indkaldelserne udarbejder Kommissionen vejledninger for forslagsstillere med oplysninger om udarbejdelse og indsendelse af et forslag til indirekte FTU-aktion.
Kommissionen stiller ligeledes retningslinjer for evaluering af
forslag og udvælgelsesprocedurer (1) til rådighed. Disse vejledninger og retningslinjer samt arbejdsprogrammet og andre
oplysninger vedrørende indkaldelserne kan fås ved henvendelse
til Kommissionen på en af følgende adresser:
Europa-Kommissionen
FP6 Information Desk
Generaldirektoratet for Forskning
B-1049 Bruxelles
Internet-adresse: www.cordis.lu/fp6
5. Der kan indsendes forslag til indirekte FTU-aktioner i
overensstemmelse med de følgende procedurer:
— i en elektronisk udgave via systemet til elektronisk indsendelse af forslag (EPSS (2)) eller
— i papirudgaver.
Alle forslag til indirekte FTU-aktioner skal indeholde to dele:
formularerne (Del A) og beskrivelsen (Del B).
Forslag til indirekte FTU-aktioner kan forberedes offline eller
online og indsendes online. Del B af forslaget til indirekte FTUaktioner skal indsendes i PDF (»portable document format«,
kompatibelt med Adobe Version 3 eller senere med indlejret
skrifttype). Komprimerede (»zip«) filer vil ikke komme i betragtning.
EPSS edb-værktøjet (til anvendelse offline eller online) vil være
tilgængeligt via webstedet Cordis (www.cordis.lu).
Forslag til indirekte FTU-aktioner, der indsendes online, og som
er ufuldstændige, ulæselige eller indeholder virus, vil ikke
komme i betragtning.
Udgaver af forslag til indirekte FTU-aktioner, der indsendes på
et datalagringsmedie (f.eks. cd-rom, diskette), via e-mail eller
fax vil ikke komme i betragtning.
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Forslag til indirekte FTU-aktioner, der indsendes i papirudgave,
og som er ufuldstændige, vil ikke komme i betragtning.
Der findes yderligere oplysninger om de forskellige procedurer
for indgivelse af forslag i bilag J til retningslinjerne for evaluering af forslag og udvælgelsesprocedurer.
6. Forslag til indirekte FTU-aktioner, der indgives på papir,
mærkes som anført nedenfor og sendes til Kommissionen på
følgende adresse:
»FP6 — Research Proposal«
(Indkaldelsens reference: …)
Europa-Kommissionen
B-1049 Bruxelles
Forslag, der afleveres personligt eller via en befuldmægtiget
person (herunder også private kurertjenester (3)) skal afleveres
til Kommissionen på følgende adresse og mærkes på følgende
måde:
»FP6 — Research Proposal«
(Indkaldelsens reference: …)
Europa-Kommissionen
Rue de Genève 1
B-1140 Bruxelles
7. Forslag til indirekte FTU-aktioner skal være Kommissionen
i hænde senest på den dato og det klokkeslæt, der er fastsat
som frist i den relevante indkaldelse. Forslag til indirekte FTUaktioner, som modtages efter dette tidspunkt, vil ikke komme i
betragtning.
Forslag til indirekte FTU-aktioner, som ikke opfylder betingelserne til det mindste antal deltagere som anført i den relevante
indkaldelse, vil ikke komme i betragtning.
Dette gælder også eventuelle yderligere støtteberettigelseskriterier nævnt i arbejdsprogrammet.
8. I tilfælde af, at det samme forslag til indirekte FTU-aktion
indsendes flere gange, vil Kommissionen anvende den seneste
udgave, der er modtaget før datoen og klokkeslættet for fristen
for indsendelse i den pågældende indkaldelse.
Hvis det samme forslag til en indirekte FTU-aktion indsendes i
papirudgave og i et elektronisk format (dvs. online), vil
Kommissionen kun anvende den tekst, der er indsendt i elektronisk format.
9. Hvis det er fastsat i den pågældende indkaldelse, vil forslag
til indirekte FTU-aktioner kunne behandles i en senere evalueringsrunde.

Forslag til indirekte FTU-aktioner kan under alle omstændigheder også udarbejdes og indsendes ved hjælp af formularen i
vejledningen for forslagsstillere (benævnt »papirudgave«) eller
ved hjælp af offline-versionen af EPSS.

10. Forslagsstillerne opfordres til at anføre indkaldelsens referencenummer i al korrespondance vedrørende en indkaldelse
(f.eks. anmodning om oplysninger eller indsendelse af et forslag
til indirekte FTU-aktioner).

(1) K(2003) 883 af 27.3.2003, senest ændret ved K(2004) 1855 af
18.5.2004.
(2) EPSS er et værktøj, der kan bistå forslagsstillere med at udarbejde og
forelægge deres forslag elektronisk.

(3) Hvis modtagerens telefonnummer skal opgives, benyttes (32-2) 299
12 33 (R. Henry).
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BILAG 1
1. Særprogram: Integration og styrkelse af det europæiske forskningsrum
2. Aktivitet: Udvalgt forskningstema »Biovidenskab, genomforskning og bioteknologi i sundhedens tjeneste«.
3. Indkaldelsens titel: Temaindkaldelse inden for »Biovidenskab, genomforskning og bioteknologi i sundhedens
tjeneste«.
4. Indkaldelsens referencenummer: FP6-2004-LIFESCIHEALTH-4
5. Dato for offentliggørelse: 15. juni 2004
6. Sidste frist(er) for indsendelse: 9. september 2004, kl. 17.00 (lokal tid i Bruxelles).
7. Samlet vejledende budget: 4 mio. EUR, fordelt som følger
Instrument

EUR (mio.)

CA/SSA

4

8. Områder omfattet af indkaldelsen samt instrumenter: Der indkaldes forslag inden for følgende emne, som kun
angives med dens korte betegnelse. Den komplette titel og emnebeskrivelse kan ses i arbejdsprogrammet (afsnit 1.3,
teknisk indhold). Evalueringen af forslag foregår ud fra den komplette emnebeskrivelse, jf. arbejdsprogrammet. Det
angives for emnet, hvilket instrument der skal anvendes.
Emneref.

Kort betegnelse for emnet

LSH-2004-2.2.0-9

Instrument

Undersøgelse af mulighederne for
at samordne nationale aktiviteter
inden for kræftforskning

CA/SSA

9. Mindste antal deltagere (1):
Instrument

Mindste antal deltagere

CA

3 uafhængige juridiske enheder fra 3 forskellige MS eller
AS, heraf mindst 2 MS eller ACC.

SSA

1 retlig enhed fra 1 MS eller AS.

10. Begrænsninger for deltagelse: Ingen.
11. Konsortieaftaler: Deltagere i CA eller SSA, der gennemføres som følge af denne indkaldelse, opfordres, men er
ikke forpligtede, til at indgå en konsortieaftale.
12. Evalueringsprocedure:
— Evalueringsproceduren gennemføres i en enkelt fase
— Forslagene bedømmes ikke anonymt
— Evalueringsprocessen kan omfatte »fjernevaluering« af forslag
— Ansøgerne indbydes muligvis til at drøfte det forslag, de har fremlagt.
13. Evalueringskriterier: Se arbejdsprogrammets bilag B for gældende kriterier (herunder deres indbyrdes vægtning og
tærskler samt den overordnede tærskel) for koordinerende aktion/specifikke støtteaktioner.
14. Vejledende tidsplan for evaluering og kontraktindgåelse:
— evalueringsresultater: forventes at foreligge ca. tre måneder efter indsendelsesfristen.
— indgåelse af de første kontrakter: de første kontrakter som følge af denne indkaldelse forventes at træde i kraft
ved udgangen af 2004.

(1) Enhver retlig enhed, som har hjemsted i en medlemsstat eller en associeret stat og som er sammensat af det foreskrevne antal deltagere, kan deltage som eneste deltager i en indirekte foranstaltning.
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BILAG 2
1.

Særprogram:: Integration og styrkelse af det europæiske forskningsrum

2.

Aktivitet:: Udvalgt forskningstema »Biovidenskab, genomforskning og bioteknologi i sundhedens tjeneste«.

3.

Indkaldelsens titel:: Temaindkaldelse inden for »Biovidenskab, genomforskning og bioteknologi i sundhedens
tjeneste«.

4.

Indkaldelsens referencenummer:: FP6-2004-LIFESCIHEALTH-5

5.

Dato for offentliggørelse:: 15. juni 2004

6.

Sidste frist(er) for indsendelse:: 16. november 2004, kl. 17.00 (lokal tid i Bruxelles).

7.

Samlet vejledende budget:: 540 mio. EUR, fordelt som følger:
Instrument

IP eller NE

405 – 432

STREP eller CA eller områdespecifik SSA

108 – 135

SSA som tværgående foranstaltning i forskningstema 1
8.

EUR (mio.)

8

Områder omfattet af indkaldelsen samt instrumenter:: Der indkaldes forslag inden for følgende områder, som
kun angives med deres aktivitetskoder. De komplette titler og områdebeskrivelser kan ses i arbejdsprogrammet
(afsnit 1.3, teknisk indhold). Evalueringen af forslag foregår ud fra den komplette emnebeskrivelse, jf. arbejdsprogrammet.
i) Avanceret genomforskning og anvendelse heraf på sundhedsområdet
a) Grundviden og basisredskaber inden for funktionel genomforskning i alle organismer
Emneref.

Instrument

Genekspression og proteomforskning
LSH-2004-1.1.1-1

IP

LSH-2004-1.1.1-2

IP
Strukturel genomforskning

LSH-2004-1.1.2-1

IP

Komparativ genomforskning og populationsgenetik
LSH-2004-1.1.3-1

IP

LSH-2004-1.1.3-2

IP
Bioinformatik

LSH-2004-1.1.4-1

NE

Tværfaglige metoder til funktionel genomforskning med henblik på
undersøgelse af grundlæggende biologiske processer
LSH-2004-1.1.5-1

IP eller NE

LSH-2004-1.1.5-2

IP

LSH-2004-1.1.5-3

NE

LSH-2004-1.1.5-4

NE eller IP

LSH-2004-1.1.5-5

IP
Tværgående

LSH-2004-1.1.0-1

STREP

LSH-2004-1.1.0-2

CA

LSH-2004-1.1.0-3

SSA
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b) Anvendelse af viden og teknologier inden for genomforskning og bioteknologi i sundhedens tjeneste
Emneref.

Instrument

Rationel og fremskyndet udvikling af nye, sikrere og mere effektive
lægemidler, herunder farmakogenomiske metoder
LSH-2004-1.2.1-1

IP

LSH-2004-1.2.1-2

IP

LSH-2004-1.2.1-3

IP

LSH-2004-1.2.1-4

STREP

LSH-2004-1.2.1-5

STREP

LSH-2004-1.2.1-6

STREP

LSH-2004-1.2.1-7

SSA
Udvikling af ny diagnostik

LSH-2004-1.2.2-1

IP

LSH-2004-1.2.2-2

STREP

LSH-2004-1.2.2-3

STREP

LSH-2004-1.2.2-4

STREP

LSH-2004-1.2.2-5

SSA

LSH-2004-1.2.2-6

SSA

LSH-2004-1.2.2-7

SSA

Udvikling af nye in vitro-tests til erstatning for dyreforsøg
LSH-2004-1.2.3-1

IP

LSH-2004-1.2.3-2

STREP

LSH-2004-1.2.3-3

SSA

LSH-2004-1.2.3-4

SSA

LSH-2004-1.2.3-5

SSA

Udvikling og afprøvning af nye forebyggende og terapeutiske redskaber,
såsom somatiske gen- og celleterapier (især stamcelleterapi, f.eks. terapier vedrørende neurologiske og neuromuskulære forstyrrelser) og
immunoterapi
LSH-2004-1.2.4-1

IP

LSH-2004-1.2.4-2

IP

LSH-2004-1.2.4-3

NE

LSH-2004-1.2.4-4

STREP
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Instrument

LSH-2004-1.2.4-5

STREP

LSH-2004-1.2.4-6

STREP

LSH-2004-1.2.4-7

STREP

LSH-2004-1.2.4-8

SSA

Innovativ post-genomforskning, der indebærer store anvendelsesmuligheder
LSH-2004-1.2.5-1

IP

LSH-2004-1.2.5-2

IP

LSH-2004-1.2.5-3

IP

LSH-2004-1.2.5-4

STREP

ii) Bekæmpelse af vigtige sygdomme
a) Anvendelsesorienterede genomforskningsmetoder til opnåelse af viden og teknologi inden for lægevidenskab
Emneref.

Instrument

Generelt
LSH-2004-2.1.0-1

SSA

Bekæmpelse af hjerte-kar-sygdomme, diabetes og sjældne sygdomme
LSH-2004-2.1.1-1

IP

LSH-2004-2.1.1-2

IP

LSH-2004-2.1.1-3

IP

LSH-2004-2.1.1-4

STREP

LSH-2004-2.1.1-5

IP

LSH-2004-2.1.1-6

IP

LSH-2004-2.1.1-7

IP

LSH-2004-2.1.1-8

STREP

LSH-2004-2.1.1-9

STREP

LSH-2004-2.1.1-10

STREP

LSH-2004-2.1.1-11

CA

LSH-2004-2.1.1-12

CA/SSA

Bekæmpelse af resistens over for antibiotika og andre lægemidler
LSH-2004-2.1.2-1

NE

LSH-2004-2.1.2-2

STREP
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Instrument

LSH-2004-2.1.2-3

STREP

LSH-2004-2.1.2-4

STREP

LSH-2004-2.1.2-5

SSA

LSH-2004-2.1.2-6

SSA

Hjerneforskning og bekæmpelse af sygdomme i nervesystemet
LSH-2004-2.1.3-1

IP

LSH-2004-2.1.3-2

IP

LSH-2004-2.1.3-3

STREP/CA

LSH-2004-2.1.3-4

STREP

LSH-2004-2.1.3-5

CA/SSA

LSH-2004-2.1.3-6

SSA

LSH-2004-2.1.3-7

SSA

LSH-2004-2.1.3-8

SSA

Forskning i menneskets udvikling og i aldringsprocessen
LSH-2004-2.1.4-1

IP

LSH-2004-2.1.4-2

IP

LSH-2004-2.1.4-3

STREP

LSH-2004-2.1.4-4

STREP

LSH-2004-2.1.4-5

SSA

b) Bekæmpelse af kræft
Emneref.

Instrument

LSH-2004-2.2.0-1

NE

LSH-2004-2.2.0-2

IP

LSH-2004-2.2.0-3

IP

LSH-2004-2.2.0-4

NE

LSH-2004-2.2.0-5

IP

LSH-2004-2.2.0-6

STREP

LSH-2004-2.2.0-7

STREP

LSH-2004-2.2.0-8

STREP

c) Bekæmpelse af de vigtigste fattigdomsrelaterede overførbare sygdomme
Emneref.

Instrument

LSH-2004-2.3.0-1

IP/NE

LSH-2004-2.3.0-2

IP
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Instrument

LSH-2004-2.3.0-3

IP/NE

LSH-2004-2.3.0-4

IP

LSH-2004-2.3.0-5

STREP

LSH-2004-2.3.0-6

STREP

LSH-2004-2.3.0-7

STREP

LSH-2004-2.3.0-8

CA

LSH-2004-2.3.0-9

CA

SSA som tværgående foranstaltning i forskningstema 1
Emneref.

9.

Instrument

LSH-2004-3-1

SSA

LSH-2004-3-2

SSA

LSH-2004-3-3

SSA

LSH-2004-3-4

SSA

LSH-2004-3-5

SSA

LSH-2004-3-6

SSA

LSH-2004-3-7

SSA

LSH-2004-3-8

SSA

Mindste antal deltagere (1):
Instrument

IP, NE, STREP og CA

SSA

Mindste antal deltagere

3 uafhængige juridiske enheder fra
3 forskellige MS eller AS, heraf
mindst 2 MS eller ACC.
1 retlig enhed fra 1 MS eller AS.

10. Begrænsninger for deltagelse:: Ingen.
11. Konsortieaftaler::
— Deltagere i IP og NE skal indgå en konsortieaftale.
— Deltagere i STREP, CA og SSA, der gennemføres som følge af denne indkaldelse, opfordres, men er ikke
forpligtede, til at indgå en konsortieaftale.
12. Evalueringsprocedure::
— Evalueringsproceduren gennemføres i en enkelt fase
— Forslagene bedømmes ikke anonymt
— Evalueringsprocessen kan omfatte »fjernevaluering« af forslag
— Ansøgerne indbydes muligvis til at drøfte det forslag, de har fremlagt.
(1) Enhver retlig enhed, som har hjemsted i en medlemsstat eller en associeret stat og som er sammensat af det foreskrevne antal deltagere, kan deltage som eneste deltager i en indirekte foranstaltning.
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13. Evalueringskriterier:: Se arbejdsprogrammets bilag B for gældende kriterier (herunder deres indbyrdes vægtning
og tærskler samt den overordnede tærskel) for det enkelte instrument.
14. Vejledende tidsplan for evaluering og kontraktindgåelse::
— evalueringsresultater: forventes at foreligge ca. 4 måneder efter indsendelsesfristen.
— indgåelse af de første kontrakter: de første kontrakter som følge af denne indkaldelse forventes at træde i kraft
ved udgangen af 2005.
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MEDIA PLUS (2001-2005)
Iværksættelse af programmet til fremme af udvikling, distribution og markedsføring af europæiske
audiovisuelle produktioner
Indkaldelse af forslag — GD EAC 32/04
(2004/C 158/05)
Vækst og AV-sectoren: i2i audiovisuel

1. Indledning
Denne bekendtgørelse om indkaldelse af forslag er baseret på Rådets afgørelse 2000/821/EF af 20.
december 2000 om iværksættelse af et program til fremme af udvikling, distribution og markedsføring af
europæiske audiovisuelle produktioner (Media plus — Udvikling, distribution og markedsføring 20012005), der er offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende L 13 af 17. januar 2001, s. 35.
Blandt de aktiviteter, der skal gennemføres i forbindelse med den nævnte afgørelse, figurerer udviklingen af
produktionsprojekter.

2. Formål og beskrivelse
Målsætningen med denne støtte er at lette adgangen for uafhængige europæiske produktionsselskaber til
eksterne finansieringer fra banker og finansinstitutioner. Målet med denne indkaldelse af forslag er at
mindske udgifterne til:
— Forsikring af audiovisuelle produktioner: Modul 1 — støtte til »forsikringsudgifter« i et produktionsbudget
— Opfyldelsesgaranti for produktion af et audiovisuelt værk: Modul 2 — støtte til »opfyldelsesgaranti« i et
produktionsbudget
— Banklån til finansiering af et audiovisuelt værk: Modul 3 — støtte til »finansieringsudgifterne« i et
produktionsbudget

3. Lande som kan deltage
Denne indkaldelse af forslag er åben for uafhængige europæiske produktionsselskaber som er registreret i:
De 25 medlemsstater af EU, Island, Liechtenstein, Norge og Bulgarien.

4. Budget og varighed af projekterne
Det aftalte budget for denne indkaldelse er 2,7 millioner EUR. Den finansielle støtte fra Kommissionen maa
ikke overskride 50 %-(60 %) af de godkendte omkostninger. Beløbet af støtten er mellem 1.500 EUR og
50.000 EUR. Det maksimale beløb for støtten er begrænset til 50.000 EUR.
Projekterne skal starte mellem 1/1/2004 og 31/12/2004. Den maksimale varighed af projektet vil være 35
måneder.

5. Frist for indsendelse
Fristen for indsendelse af ansøgninger til denne indkaldelse af forslag er 06/08/2004.
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6. Yderligere informationer

Europæiske firmaer, som ønsker at svare på denne indkaldelse af forslag og modtage »Vejledningen for
indsendelse af forslag med henblik på at opnå finansielt bidrag under Vækst og av-sektoren: i2i-audiovisuel«, skal sende deres anmodning med post eller fax til:
Europa-Kommissionen
Costas Daskalakis
DG EAC/ C3
kontor B100 4/27
1, rue de Genève
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 299 92 14
Den fulde tekst og »Vejledningen« er også tilgængelig på internetadressen http://europa.eu.int/comm/avpolicy/media/i2iav_en.html
Ansøgningerne skal respektere vejledningen for ansøgninger og skal fremsendes ved hjælp af de relevante
ansøgningsformularer.
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Indkaldelse af forslag til indirekte FTU-aktioner under særprogrammet for forskning, teknologisk
udvikling og demonstration inden for »Integration og styrkelse af det europæiske forskningsrum«
(2004/C 158/06)
1. I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse
nr. 1513/2002/EF af 27. juni 2002 om Det Europæiske Fællesskabs sjette rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling
og demonstration som bidrag til realiseringen af det europæiske
forskningsrum og til innovation (2002-2006) (1) vedtog Rådet
den 30. september 2002 særprogrammet for forskning, teknologisk udvikling og demonstration om »Integration og styrkelse
af det europæiske forskningsrum« (2002-2006) (2) (herefter
benævnt »særprogrammet«).
I overensstemmelse med særprogrammets artikel 5, stk. 1,
vedtog Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (herefter
benævnt »Kommissionen«) den 9. december 2002 et arbejdsprogram (3) (herefter benævnt »arbejdsprogrammet«), som indeholder en nærmere redegørelse for målene og de videnskabelige
og teknologiske prioriteter i det pågældende særprogram samt
en tidsplan for gennemførelsen.

I henhold til artikel 9, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets
forordning af 16. december 2002 om deltagelsesregler for virksomheder, forskningscentre og universiteter og regler for
formidling af forskningsresultater gældende under gennemførelsen af De Europæiske Fællesskabers sjette rammeprogram
(2002-2006) (4) (herefter benævnt »regler for deltagelse«), skal
forslag til indirekte FTU-aktioner indhentes med indkaldelser af
forslag.

2. Nærværende indkaldelse af forslag til indirekte FTU-aktioner (herefter benævnt »indkaldelsen« omfatter denne generelle
del samt de specifikke betingelser, der er beskrevet i bilaget.
Bilaget indeholder bl.a. fristen for indsendelse af forslag til indirekte FTU-aktioner, datoen for, hvornår evalueringen af forslagene forventes afsluttet, det vejledende budget, de berørte
instrumenter og forskningsområder, kriterierne for evaluering
af forslag til indirekte FTU-aktioner, det mindste antal deltagere
og eventuelle begrænsninger.
3. Fysiske eller juridiske personer, der ikke er omfattet af en
af udelukkelsesgrundene i deltagelsesreglerne eller i artikel 114,
stk. 2, i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25.
juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske
Fællesskabers almindelige budget (5), (herefter benævnt
»forslagsstillere«) opfordres til at indsende forslag til indirekte
FTU-aktioner til Kommissionen med forbehold af, at de
opfylder betingelserne i deltagelsesreglerne og indkaldelsen.
I forbindelse med forhandlingerne om de indirekte FTU-aktioner vil det blive kontrolleret, om forslagsstillerne opfylder
(1) EFT L 232 af 29.8.2002, s. 1.
(2) EFT L 294 af 29.10.2002, s. 1.
(3) Kommissionens dokument K(2002) 4789, ændret ved K(2003) 577,
K(2003) 955, K(2003) 1952, K(2003) 3543, K(2003) 3555,
K(2003) 4609, K(2003)5183, K(2004)433 og K(2004)2002. Ingen
af disse er offentliggjort.
(4) EFT L 355 af 30.12.2002, s. 23.
5
( ) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

betingelserne for deltagelse. Inden da skal forslagsstillerne imidlertid underskrive en erklæring om, at de ikke befinder sig i en
af de situationer, der nævnes i finansforordningens artikel 93,
stk. 1. De skal også have forelagt Kommissionen de oplysninger, der er opstillet i artikel 173, stk. 2, i Kommissionens
forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 af 23. december 2002
om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF,
Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende
De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (6).

Det Europæiske Fællesskab fører ligestillingspolitik og opfordrer
derfor særlig kvinder til enten selv at indsende forslag til indirekte FTU-aktioner eller til at deltage i indsendelse af forslag til
indirekte FTU-aktioner.

4. I forbindelse med indkaldelsen udarbejder Kommissionen
vejledninger for forslagsstillere med oplysninger om udarbejdelse og indsendelse af et forslag til indirekte FTU-aktion.
Kommissionen stiller ligeledes retningslinjer for evaluering af
forslag og udvælgelsesprocedurer (7) til rådighed. Disse vejledninger og retningslinjer samt arbejdsprogrammet og andre
oplysninger vedrørende indkaldelsen kan fås ved henvendelse
til Kommissionen på en af følgende adresser:
Europa-Kommissionen
FP6 Information Desk
Generaldirektoratet for Forskning
B-1049 Bruxelles
Internet-adresse: www.cordis.lu/fp6

5. Der kan indsendes forslag til indirekte FTU-aktioner i
overensstemmelse med de følgende procedurer:
— i en elektronisk udgave via systemet til elektronisk indsendelse af forslag (EPSS (8)) eller
— i papirudgaver.

Alle forslag til indirekte FTU-aktioner skal indeholde to dele:
formularerne (Del A) og beskrivelsen (Del B).

Forslag til indirekte FTU-aktioner kan forberedes offline eller
online og indsendes online. Del B af forslaget til indirekte FTUaktioner skal indsendes i PDF (»portable document format «,
kompatibelt med Adobe Version 3 eller senere med indlejret
skrifttype). Komprimerede (»zip«) filer vil ikke komme i betragtning.
(6) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 1.
(7) K(2003)883 af 27.3.2003, senest ændret ved K(2004) 1855 af
18.5.2004.
(8) EPSS er et værktøj, der kan bistå forslagsstillere med at udarbejde og
forelægge deres forslag elektronisk.

15.6.2004

Den Europæiske Unions Tidende

DA

EPSS edb-værktøjet (til anvendelse offline eller online) vil være
tilgængeligt via webstedet Cordis www.cordis.lu.
Forslag til indirekte FTU-aktioner, der indsendes online, og som
er ufuldstændige, ulæselige eller indeholder virus, vil ikke
komme i betragtning.
Udgaver af forslag til indirekte FTU-aktioner, der indsendes på
et datalagringsmedie (f.eks. cd-rom, diskette), via e-mail eller
fax vil ikke komme i betragtning.
Forslag til indirekte FTU-aktioner kan under alle omstændigheder også udarbejdes og indsendes ved hjælp af formularen i
vejledningen for forslagsstillere (benævnt »papirudgave«) eller
ved hjælp af offline-versionen af EPSS.

C 158/17

»FP6 — Research Proposal«
(Indkaldelsens reference: FP6-2004-ACC-SSA-2)
Europa-Kommissionen
Rue de Genève 1
B-1140 Bruxelles
7. Forslag til indirekte FTU-aktioner skal være Kommissionen
i hænde senest på den dato og det klokkeslæt, der er fastsat
som frist i den relevante indkaldelse. Forslag til indirekte FTUaktioner, som modtages efter dette tidspunkt, vil ikke komme i
betragtning.
Forslag til indirekte FTU-aktioner, som ikke opfylder betingelserne til det mindste antal deltagere som anført i den relevante
indkaldelse, vil ikke komme i betragtning.

Forslag til indirekte FTU-aktioner, der indsendes i papirudgave,
og som er ufuldstændige, vil ikke komme i betragtning.

Dette gælder også eventuelle yderligere støtteberettigelseskriterier nævnt i arbejdsprogrammet.

Der findes yderligere oplysninger om de forskellige procedurer
for indgivelse af forslag i bilag J til retningslinjerne for evaluering af forslag og udvælgelsesprocedurer.

8. I tilfælde af, at det samme forslag til indirekte FTU-aktion
indsendes flere gange, vil Kommissionen anvende den seneste
udgave, der er modtaget før datoen og klokkeslættet for fristen
for indsendelse i den pågældende indkaldelse.

6. Forslag til indirekte FTU-aktioner, der indgives på papir,
mærkes som anført nedenfor og sendes til Kommissionen på
følgende adresse:
»FP6 — Research Proposal«
(Indkaldelsens reference: FP6-2004-ACC-SSA-2)
Europa-Kommissionen
B-1049 Bruxelles

9. Hvis det er fastsat i den pågældende indkaldelse, vil forslag
til indirekte FTU-aktioner kunne behandles i en senere evalueringsrunde.

Forslag, der afleveres personligt eller via en befuldmægtiget
person (herunder også private kurertjenester (1)) skal afleveres
til Kommissionen på følgende adresse og mærkes på følgende
måde:

(1) Hvis modtagerens telefonnummer
(32-2) 299 62 06 (Virginia Enache).

skal

opgives,

Hvis det samme forslag til en indirekte FTU-aktion indsendes i
papirudgave og i et elektronisk format (dvs. online), vil
Kommissionen kun anvende den tekst, der er indsendt i elektronisk format.

benyttes

10. Forslagsstillerne opfordres til at anføre indkaldelsens referencenummer i al korrespondance vedrørende en indkaldelse
(f.eks. anmodning om oplysninger eller indsendelse af et forslag
til indirekte FTU-aktioner).

C 158/18

Den Europæiske Unions Tidende
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BILAG
1. Særprogram: Integration og styrkelse af det fælles forskningsrum
2. Udvalgt forskningstema/område: Alle udvalgte forskningstemaer
3. Indkaldelsens titel: Specifikke støtteaktioner (SSA) for associerede kandidatlande
4. Indkaldelsens referencenummer: FP6-2004-ACC-SSA-2
5. Dato for offentliggørelse: 15. juni 2004
6. Sidste frist for indsendelse: 14. oktober 2004, kl. 17.00 (lokal tid i Bruxelles)
7. Samlet vejledende budget: 19 800 000 EUR
8. Tema og instrumenter:
Tema

Se bilag D i arbejdsprogrammet

Instrumenter

Specifik støtteaktion

9. Mindste antal deltagere:
Instrument

Specifik støtteaktion

Mindsteantal

En retlig enhed fra et ACC (1)

(1) ACC: Associerede kandidatlande — Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet.

10. Begrænsninger for deltagelse: Ingen
11. Konsortieaftale: Deltagere i FTU-aktioner, der gennemføres som følge af denne indkaldelse, skal ikke nødvendigvis
indgå en konsortieaftale.
12. Evalueringsprocedure:
— evalueringsproceduren gennemføres i en enkelt fase
— forslagene evalueres ikke anonymt.
13. Evalueringskriterier: Se arbejdsprogrammets bilag B vedrørende de gældende kriterier for hvert instrument
(herunder vægtninger og tærskler samt den generelle tærskel).
14. Vejledende tidsplan for evaluering og udvælgelse:
— evalueringsresultater: to måneder efter den i punkt 6 anførte indsendelsesfrist
— kontraktunderskrivelse: seks måneder efter den i punkt 6 anførte indsendelsesfrist.

15.6.2004

DA

Den Europæiske Unions Tidende
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Indkaldelser af forslag til indirekte FTU-aktioner under særprogrammet for forskning, teknologisk
udvikling og demonstration inden for »Integration og styrkelse af det europæiske forskningsrum«
(2004/C 158/07)
1. I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse
nr. 1513/2002/EF af 27. juni 2002 om Det Europæiske Fællesskabs sjette rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling
og demonstration som bidrag til realiseringen af det europæiske
forskningsrum og til innovation (2002-2006) (1) vedtog Rådet
den 30. september 2002 særprogrammet for forskning, teknologisk udvikling og demonstration om »Integration og styrkelse
af det europæiske forskningsrum« (2002-2006) (2) (herefter
benævnt »særprogrammet«).

I overensstemmelse med særprogrammets artikel 5, stk. 1,
vedtog Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (herefter
benævnt »Kommissionen«) den 9. december 2002 et arbejdsprogram (3) (herefter benævnt »arbejdsprogrammet«), som indeholder en nærmere redegørelse for målene og de videnskabelige
og teknologiske prioriteter i det pågældende særprogram samt
en tidsplan for gennemførelsen.

I henhold til artikel 9, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets
forordning af 16. december 2002 om deltagelsesregler for virksomheder, forskningscentre og universiteter og regler for
formidling af forskningsresultater gældende under gennemførelsen af De Europæiske Fællesskabers sjette rammeprogram
(2002-2006) (4) (herefter benævnt »regler for deltagelse«), skal
forslag til indirekte FTU-aktioner indhentes med indkaldelser af
forslag.

2. Nærværende indkaldelser af forslag til indirekte FTU-aktioner (herefter benævnt »indkaldelserne« omfatter denne generelle del samt de specifikke betingelser, der er beskrevet i bilagene. Bilagene indeholder bl.a. fristerne for indsendelse af
forslag til indirekte FTU-aktioner, datoerne for, hvornår evalueringen af forslagene forventes afsluttet, det vejledende budget,
de berørte instrumenter og forskningsområder, kriterierne for
evaluering af forslag til indirekte FTU-aktioner, det mindste
antal deltagere og eventuelle begrænsninger.

3. Fysiske eller juridiske personer, der ikke er omfattet af en
af udelukkelsesgrundene i deltagelsesreglerne eller i artikel 114,
stk. 2, i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25.
juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske
Fællesskabers almindelige budget (5), (herefter benævnt
»forslagsstillere«) opfordres til at indsende forslag til indirekte
(1) EFT L 232 af 29.8.2002, s. 1.
(2) EFT L 294 af 29.10.2002, s. 1.
(3) Kommissionens dokument K(2002) 4789, ændret ved K(2003) 577,
K(2003) 955, K(2003) 1952, K(2003) 3543, K(2003) 3555,
K(2003) 4609, K(2003)5183, K(2004)433 og K(2004)2002. Ingen
af disse er offentliggjort.
(4) EFT L 355 af 30.12.2002, s. 23.
5
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FTU-aktioner til Kommissionen med forbehold af, at de
opfylder betingelserne i deltagelsesreglerne og indkaldelsen.
I forbindelse med forhandlingerne om de indirekte FTU-aktioner vil det blive kontrolleret, om forslagsstillerne opfylder
betingelserne for deltagelse. Inden da skal forslagsstillerne imidlertid underskrive en erklæring om, at de ikke befinder sig i en
af de situationer, der nævnes i finansforordningens artikel 93,
stk. 1. De skal også have forelagt Kommissionen de oplysninger, der er opstillet i artikel 173, stk. 2, i Kommissionens
forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 af 23. december 2002
om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF,
Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende
De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (6).

Det Europæiske Fællesskab fører ligestillingspolitik og opfordrer
derfor særlig kvinder til enten selv at indsende forslag til indirekte FTU-aktioner eller til at deltage i indsendelse af forslag til
indirekte FTU-aktioner.

4. I forbindelse med indkaldelserne udarbejder Kommissionen vejledninger for forslagsstillere med oplysninger om udarbejdelse og indsendelse af et forslag til indirekte FTU-aktion.
Kommissionen stiller ligeledes retningslinjer for evaluering af
forslag og udvælgelsesprocedurer (7) til rådighed. Disse vejledninger og retningslinjer samt arbejdsprogrammet og andre
oplysninger vedrørende indkaldelserne kan fås ved henvendelse
til Kommissionen på en af følgende adresser:
Europa-Kommissionen
FP6 Information Desk
Generaldirektoratet for Forskning
B-1049 Bruxelles
Internet-adresse: www.cordis.lu/fp6

5. Der kan indsendes forslag til indirekte FTU-aktioner i
overensstemmelse med de følgende procedurer:
— i en elektronisk udgave via systemet til elektronisk indsendelse af forslag (EPSS (8)) eller
— i papirudgaver.

Alle forslag til indirekte FTU-aktioner skal indeholde to dele:
formularerne (Del A) og beskrivelsen (Del B).
(6) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 1.
(7) K(2003)883 af 27.3.2003, senest ændret ved K(2004)1855 af 18.
maj 2004.
(8) EPSS er et værktøj, der kan bistå forslagsstillere med at udarbejde og
forelægge deres forslag elektronisk.

C 158/20

DA

Den Europæiske Unions Tidende

Forslag til indirekte FTU-aktioner kan forberedes offline eller
online og indsendes online. Del B af forslaget til indirekte FTUaktioner skal indsendes i PDF (»portable document format«,
kompatibelt med Adobe Version 3 eller senere med indlejret
skrifttype). Komprimerede (»zip«) filer vil ikke komme i betragtning.
EPSS edb-værktøjet (til anvendelse offline eller online) vil være
tilgængeligt via webstedet Cordis www.cordis.lu.
Forslag til indirekte FTU-aktioner, der indsendes online, og som
er ufuldstændige, ulæselige eller indeholder virus, vil ikke
komme i betragtning.
Udgaver af forslag til indirekte FTU-aktioner, der indsendes på
et datalagringsmedie (f.eks. cd-rom, diskette), via e-mail eller
fax vil ikke komme i betragtning.
Forslag til indirekte FTU-aktioner kan under alle omstændigheder også udarbejdes og indsendes ved hjælp af formularen i
vejledningen for forslagsstillere (benævnt »papirudgave«) eller
ved hjælp af offline-versionen af EPSS.
Forslag til indirekte FTU-aktioner, der indsendes i papirudgave,
og som er ufuldstændige, vil ikke komme i betragtning.

15.6.2004

Forslag, der afleveres personligt eller via en befuldmægtiget
person (herunder også private kurertjenester (1)), skal afleveres
til Kommissionen på følgende adresse og mærkes på følgende
måde:
»FP6 — Research Proposal«
(Indkaldelsens reference: FP6-2004-TC-SSA-General)
Europa-Kommissionen
Rue de Genève 1
B-1140 Bruxelles
7. Forslag til indirekte FTU-aktioner skal være Kommissionen
i hænde senest på den dato og det klokkeslæt, der er fastsat
som frist i den relevante indkaldelse. Forslag til indirekte FTUaktioner, som modtages efter dette tidspunkt, vil ikke komme i
betragtning.
Forslag til indirekte FTU-aktioner, som ikke opfylder betingelserne til det mindste antal deltagere som anført i den relevante
indkaldelse, vil ikke komme i betragtning.
Dette gælder også eventuelle yderligere støtteberettigelseskriterier nævnt i arbejdsprogrammet.
8. I tilfælde af, at det samme forslag til indirekte FTU-aktion
indsendes flere gange, vil Kommissionen anvende den seneste
udgave, der er modtaget før datoen og klokkeslættet for fristen
for indsendelse i den pågældende indkaldelse.

Der findes yderligere oplysninger om de forskellige procedurer
for indgivelse af forslag i bilag J til retningslinjerne for evaluering af forslag og udvælgelsesprocedurer.

Hvis det samme forslag til en indirekte FTU-aktion indsendes i
papirudgave og i et elektronisk format (dvs. online), vil
Kommissionen kun anvende den tekst, der er indsendt i elektronisk format.

6. Forslag til indirekte FTU-aktioner, der indgives på papir,
mærkes som anført nedenfor og sendes til Kommissionen på
følgende adresse:

9. Hvis det er fastsat i den pågældende indkaldelse, vil forslag
til indirekte FTU-aktioner kunne behandles i en senere evalueringsrunde.

»FP6 — Research Proposal«
(Indkaldelsens reference: FP6-2004-TC-SSA-General)
Europa-Kommissionen
B-1049 Bruxelles

10. Forslagsstillerne opfordres til at anføre indkaldelsens referencenummer i al korrespondance vedrørende en indkaldelse
(f.eks. anmodning om oplysninger eller indsendelse af et forslag
til indirekte FTU-aktioner).

(1) Hvis modtagerens telefonnummer skal
(32-2) 296 30 61 (Daniel Descoutures).

opgives,

benyttes

15.6.2004

Den Europæiske Unions Tidende

DA
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BILAG
1) Særprogram: Integration og styrkelse af det fælles forskningsrum
2) Udvalgt forskningstema/område: Alle udvalgte forskningstemaer
3) Indkaldelsens titel: Specifikke støtteaktioner (SSA) for udvalgte lande
4) Indkaldelsens referencenummer: FP6-2004-TC-SSA-General
5) Dato for offentliggørelse: 15. juni 2004
6) Sidste frist for indsendelse: 14. oktober 2004, kl. 17.00 (lokal tid i Bruxelles)
7) Samlet vejledende budget: 2 900 000 EUR
8) Tema og instrumenter:
Tema

Instrumenter

Se bilag E. i arbejdsprogrammet

Specifik støtteaktion

9) Mindste antal deltagere:
Instrument

Specifik støtteaktion

Mindsteantal

En retlig enhed fra et land, der har indgået en V&T-samarbejdsaftale med EF
eller er i færd med at forhandle om en sådan aftale (1).

(1) Som anført i arbejdsprogrammet kan udvalgte deltagere fra tredjelande, som har indgået en V&T-samarbejdsaftale med EF eller
er i færd med at forhandle om en sådan aftale, modtage finansiel støtte fra Fællesskabet.

10) Begrænsninger for deltagelse: Ingen
11) Konsortieaftale: Deltagere i FTU-aktioner, der gennemføres som følge af denne indkaldelse, skal ikke nødvendigvis
indgå en konsortieaftale
12) Evalueringsprocedure:
— Evalueringen gennemføres i en enkelt fase
— Forslagene bedømmes ikke anonymt.
13) Evalueringskriterier: Se arbejdsprogrammets bilag B vedrørende de gældende kriterier for hvert instrument
(herunder vægtninger og tærskler samt den generelle tærskel).
14) Vejledende frister for evaluering og udvælgelse:
— Evalueringsresultater: to måneder efter den i punkt 6 anførte indsendelsesfrist.
— Kontraktunderskrivelse: seks måneder efter den i punkt 6 anførte indsendelsesfrist.

C 158/22
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Den Europæiske Unions Tidende
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Indkaldelse af forslag til indirekte FTU-aktioner under særprogrammet for forskning, teknologisk
udvikling og demonstration inden for »Integration og styrkelse af det europæiske forskningsrum«
(2004/C 158/08)
1. I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse
nr. 1513/2002/EF af 27. juni 2002 om Det Europæiske Fællesskabs sjette rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling
og demonstration som bidrag til virkeliggørelsen af det europæiske forskningsrum og til innovation (2002-2006) (1) vedtog
Rådet den 30. september 2002 særprogrammet for forskning,
teknologisk udvikling og demonstration om »Integration og
styrkelse af det europæiske forskningsrum« (2002-2006) (2)
(herefter benævnt »særprogrammet«).

I forbindelse med forhandlingerne om de indirekte FTU-aktioner vil det blive kontrolleret, om forslagsstillerne opfylder
betingelserne for deltagelse. Inden da skal forslagsstillerne imidlertid underskrive en erklæring om, at de ikke befinder sig i en
af de situationer, der nævnes i finansforordningens artikel 93,
stk. 1. De skal også have forelagt Kommissionen de oplysninger, der er opstillet i artikel 173, stk. 2, i Kommissionens
forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 af 23. december 2002
om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF,
Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende
De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (6).

I overensstemmelse med særprogrammets artikel 5, stk. 1,
vedtog Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (herefter
benævnt »Kommissionen«) den 9. december 2002 et arbejdsprogram (3) (herefter benævnt »arbejdsprogrammet«), som indeholder en nærmere redegørelse for målene og de videnskabelige
og teknologiske prioriteter i det pågældende særprogram samt
en tidsplan for gennemførelsen.

Det Europæiske Fællesskab fører ligestillingspolitik og opfordrer
derfor særlig kvinder til enten selv at indsende forslag til indirekte FTU-aktioner eller til at deltage i indsendelse af forslag til
indirekte FTU-aktioner.

I henhold til artikel 9, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets
forordning af 16. december 2002 om deltagelsesregler for virksomheder, forskningscentre og universiteter og regler for
formidling af forskningsresultater gældende under gennemførelsen af De Europæiske Fællesskabers sjette rammeprogram
(2002-2006) (4) (herefter benævnt »regler for deltagelse«), skal
forslag til indirekte FTU-aktioner indhentes med indkaldelser af
forslag.

4. I forbindelse med indkaldelserne udarbejder Kommissionen vejledninger for forslagsstillere med oplysninger om udarbejdelse og indsendelse af et forslag til indirekte FTU-aktion.
Kommissionen stiller ligeledes retningslinjer for evaluering af
forslag og udvælgelsesprocedurer (7) til rådighed. Disse vejledninger og retningslinjer samt arbejdsprogrammet og andre
oplysninger vedrørende indkaldelserne kan fås ved henvendelse
til Kommissionen på en af følgende adresser:

2. Nærværende indkaldelser af forslag til indirekte FTU-aktioner (herefter benævnt (»indkaldelserne«) omfatter denne generelle del samt de specifikke betingelser, der er beskrevet i
bilaget. Bilagene indeholder bl.a. fristen for indsendelse af
forslag til indirekte FTU-aktioner, en dato for, hvornår evalueringen af forslagene forventes afsluttet, det vejledende budget,
de berørte instrumenter og forskningsområder, kriterierne for
evaluering af forslag til indirekte FTU-aktioner, det mindste
antal deltagere og eventuelle begrænsninger.

3. Fysiske eller juridiske personer, der ikke er omfattet af en
af udelukkelsesgrundene i deltagelsesreglerne eller i artikel 114,
stk. 2, i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25.
juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske
Fællesskabers almindelige budget (5), (herefter benævnt
»forslagsstillere«), opfordres til at indsende forslag til indirekte
FTU-aktioner til Kommissionen med forbehold af, at de
opfylder betingelserne i deltagelsesreglerne og indkaldelsen.
(1) EFT L 232 af 29.8.2002, s. 1.
(2) EFT L 294 af 29.10.2002, s. 1.
(3) Kommissionens dokument K(2002) 4789, ændret ved K(2003) 577,
K(2003) 955, K(2003) 1952, K(2003) 3543, K(2003) 3555, og
K(2003) 4609, K(2003(5183), K(2004)433 og K(2004) 2002. Ingen
af disse er offentliggjort.
(4) EFT L 355 af 30.12.2002, s. 23.
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Europa-Kommissionen
FP6 Information Desk
Generaldirektoratet for Forskning
B-1049 Bruxelles
Internet-adresse: www.cordis.lu/fp6

5. Forslag til indirekte FTU-aktioner kan normalt kun
indsendes i en elektronisk udgave via systemet til elektronisk
indsendelse af forslag (EPSS (8)). Under særlige omstændigheder
kan en koordinator få Kommissionens tilladelse til at indsende
en papirudgave forud for indkaldelsesfristen. Der bør ansøges
skriftligt til en af de følgende adresser: European Commission,
Directorate General RTD, Directorate G, B-1049 Bruxelles,
Belgium, Tel. (32-2) 299 83 15, fax (32-2) 296 70 23 eller rtdnmp@cec.eu.int. Anmodningen ledsages af en begrundelse for,
hvorfor der ansøges om en undtagelse. Forslagsstillere, som
ønsker at indsende papirudgaver, bærer ansvaret for at sikre, at
sådanne anmodninger om undtagelse og de tilknyttede procedurer afsluttes i så god tid, at de kan overholde indsendelsesfristen.
(6) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 1.
(7) K(2003) 883 af 27.3.2003, senest ændret ved K(2004) 1855 af
18.5.2004.
(8) EPSS er et værktøj, der kan bistå forslagsstillere med at udarbejde og
forelægge deres forslag elektronisk.

15.6.2004
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Den Europæiske Unions Tidende

Alle forslag til indirekte FTU-aktioner skal indeholde to dele:
formularerne (Del A) og beskrivelsen (Del B).
Forslag til indirekte FTU-aktioner kan forberedes offline eller
online og indsendes online. Del B af forslaget til indirekte FTUaktioner skal indsendes i PDF (»portable document format«,
kompatibelt med Adobe Version 3 eller senere med indlejret
skrifttype). Komprimerede (»zip«) filer vil ikke komme i betragtning.
EPSS edb-værktøjet (til anvendelse offline eller online) vil være
tilgængeligt via webstedet Cordis www.cordis.lu.
Forslag til indirekte FTU-aktioner, der indsendes online, og som
er ufuldstændige, ulæselige eller indeholder virus, vil ikke
komme i betragtning.
Udgaver af forslag til indirekte FTU-aktioner, der indsendes på
et datalagringsmedie (f.eks. cd-rom, diskette), via e-mail eller
fax vil ikke komme i betragtning.
Forslag til indirekte FTU-aktioner, der efter givet tilladelse
indsendes som papirudgave, og som er ufuldstændige, vil ikke
komme i betragtning.
Der findes yderligere oplysninger om de forskellige procedurer
for indgivelse af forslag i bilag J til retningslinjerne for evaluering af forslag og udvælgelsesprocedurer.

C 158/23

6. Forslag til indirekte FTU-aktioner skal være Kommissionen
i hænde senest på den dato og det klokkeslæt, der er fastsat
som frist i den relevante indkaldelse. Forslag til indirekte FTUaktioner, som modtages efter dette tidspunkt, vil ikke komme i
betragtning.
Forslag til indirekte FTU-aktioner, som ikke opfylder betingelserne til det mindste antal deltagere som anført i den relevante
indkaldelse, vil ikke komme i betragtning.
Dette gælder også eventuelle yderligere støtteberettigelseskriterier nævnt i arbejdsprogrammet.
7. I tilfælde af, at det samme forslag til indirekte FTU-aktion
indsendes flere gange, vil Kommissionen anvende den seneste
udgave, der er modtaget før datoen og klokkeslættet for fristen
for indsendelse i den pågældende indkaldelse.
8. Hvis det er fastsat i den pågældende indkaldelse, vil forslag
til indirekte FTU-aktioner kunne behandles i en senere evalueringsrunde.
9. Forslagsstillerne opfordres til at anføre indkaldelsens referencenummer i al korrespondance vedrørende indkaldelsen
(f.eks. anmodning om oplysninger eller indsendelse af et forslag
til indirekte FTU-aktioner).

C 158/24

Den Europæiske Unions Tidende

DA
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BILAG 1
1. Særprogram: Integration og styrkelse af det fælles forskningsrum.
2. Udvalgte forskningstemaer/områder: Forskningstema 2: »Informationssamfundsteknologi« (IST) og forskningstema 3: »Nanoteknologi og nanovidenskab, videnbaserede multifunktionelle materialer, nye produktionsprocesser og
mekanismer« (NMP).
3. Indkaldelsens titel: Anden fælles indkaldelse af forslag til forskningstema 2 og 3.
4. Indkaldelsens referencenummer: FP6-2004-IST-NMP-2.
5. Dato for offentliggørelse (1): 15. juni 2004.
6. Sidste frist(er) for indsendelse (2): 14. oktober 2004, kl. 17.00 (lokal tid i Bruxelles).
7. Samlet vejledende budget: 180 mio. EUR som forventes fordelt ligeligt mellem de tre forskellige mål (fælles
budget for forskningstema 2 og 3).
8. Områder og instrumenter: Der indkaldes forslag, som beskæftiger sig med følgende mål:
Område

Instrument

IST-NMP-1: Integration af teknologier til den hurtige og fleksible fremstillingsvirksomhed

IP; STREP; SSA

IST-NMP-2: Biosensorer til diagnose og sundhedspleje

IP; STREP; SSA

IST-NMP-: Materialer, udstyr og processer til fremstilling af nanofotoniske og
nanoelektroniske komponenter

IP; STREP; SSA

9. Mindste antal deltagere (3):
Målsætning

Mindsteantal

IP og STREP

Tre uafhængige juridiske enheder fra tre forskellige MS eller AS med mindst
to MS eller ACC.

SSA

En juridisk enhed

Industrien forventes at indtage en ledende rolle i de integrerede projekter (IP), og i de specifikke målrettede forskningsprojekter (STREP) når dette er relevant.
10. Begrænsninger for deltagelse: Ingen.
11. Konsortieaftale: Deltagere i IP er forpligtet til at indgå en konsortieaftale.
12. Evalueringsprocedure: Evalueringen gennemføres i en enkelt fase. Forslagsstillere skal overholdet kravet om det
maksimale sideantal (i skriftstørrelse 12) som beskrevet i vejledningen for forslagsstillere. Forslagene bedømmes ikke
anonymt.
13. Evalueringskriterier: Se bilag B til arbejdsprogrammet angående de kriterier, der gælder for hvert enkelt instrument.
14. Vejledende frister for evaluering og udvælgelse: Evalueringsresultater forventes at foreligge senest to måneder
efter indsendelsesfristen.

(1) De for indkaldelsen ansvarlige generaldirektører kan offentliggøre indkaldelsen højst en måned før eller efter den planlagte dato for
offentliggørelsen.
(2) Når offentliggørelsen finder sted enten tidligere eller senere end den planlagte dato (se ovenstående fodnote), tilpasses indsendelsesfristen eller indsendelsesfristerne i forslagsindkaldelsen om nødvendigt herefter.
(3) MS = EU-medlemsstater; AS (inkl. ACC) = Associerede stater; ACC = Associerede kandidatlande. Enhver juridisk enhed, som er etableret i en medlemsstat eller en associeret stat, og som består af det påkrævede antal deltagere, kan være enedeltager i en indirekte
aktion.
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BILAG 2
1. Særprogram: Integration og styrkelse af det europæiske forskningsrum.
2. Aktiviteter: Udvalgt forskningstema » Nanoteknologi og nanovidenskab, videnbaserede multifunktionelle materialer, nye produktionsprocesser og mekanismer» (NMP).
3. Indkaldelsens titel: EC-NSF samordnet aktivitet inden for datamatisk materialeforskning.
4. Indkaldelsens referencenummer: FP6-2004-NMP-NSF-1.
5. Dato for offentliggørelse (1): 15. juni 2004.
6. Sidste frist(er) for indsendelse (2): 14. oktober 2004 kl. 17.00 (lokal tid i Bruxelles).
7. Samlet vejledende budget: 6 mio. EUR (der forventes et tilsvarende finansieringsbeløb fra NSF til støtte af USA's
forskerhold i projekterne).
Instrument

EUR (mio.)

STREP

6 (*)

(*) I betragtning af det vejledende budget til indkaldelsen ventes det, at omkring 5 forslag modtager støtte.

8. Områder omfattet af indkaldelsen samt instrumenter:
Område

Instrument

NMP-NSF-1 EU-NSF samordnet aktivitet inden for datamatisk materialeforskning

STREP

9. Mindste antal deltagere:
Instrument

STREP

Mindste antal deltagere

3 uafhængige juridiske enheder fra 3 forskellige MS eller
AS med mindst 2 MS eller ACC (*)

(*) Der ønskes en ligelig deltagelse af partnere fra Europa og USA.

10. Begrænsninger for deltagelse:: Ingen.
11. Konsortieaftaler: Deltagere i specifikke målrettede forskningsprojekter (STREP), der gennemføres som følge af
denne indkaldelse, opfordres, men er ikke forpligtede, til at indgå en konsortieaftale.
12. Evalueringsprocedure:
— Evalueringsproceduren for STREP-forslag gennemføres i en enkelt fase i henhold til reglerne i det sjette rammeprogram og bilag B til NMP-arbejdsprogrammet i udgaven af december 2003. NSF's evalueringsprocedurer vil
blive anvendt for forslag, som forelægges NSF (3).
— Forslagene bedømmes ikke anonymt.
13. Evalueringskriterier:
— De kriterier, der gælder for hvert enkelt instrument (samt de enkelte kriteriers vægt og tærskler og den overordnede tærskel), fremgår af NMP-arbejdsprogrammets bilag B (2003-udgaven).
— Der vil blive lagt vægt på forslagenes relevans i forhold til de overordnede mål for forskningstema 3 og de specifikke mål, som beskrives for hvert enkelt emne, som er omfattet af indkaldelsen.
14. Vejledende tidsplan for evaluering og kontraktindgåelse:: Evalueringsresultater forventes at foreligge indenfor
to måneder efter indsendelsesfristen.

(1) Den for indkaldelsen ansvarlige generaldirektør kan offentliggøre indkaldelsen højst en måned før eller efter den planlagte dato for
offentliggørelsen.
(2) Når offentliggørelsen finder sted enten tidligere eller senere end den planlagte dato (se ovenstående fodnote), tilpasses indsendelsesfristen eller indsendelsesfristerne i forslagsindkaldelsen om nødvendigt herefter.
(3) Forslag indsendes sideløbende til Europakommissionen (EC) og NSF med henblik på ansøgning om finansiel støtte. Der vil ikke blive
overført midler mellem USA og Europa. De europæiske forskerhold sender forslaget til EC i overensstemmelse med reglerne i det sjette
rammeprogram, og de amerikanske forskerhold sender til NSF (se webadressen: www.nsf.org). De to forslag bør følge henholdsvis EC's
og NSA's vejledning for forslagsstillere, men den tekniske del bør være ens.
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Indkaldelser af forslag til indirekte FTU-aktioner under særprogrammet for forskning, teknologisk
udvikling og demonstration inden for »Integration og styrkelse af det europæiske forskningsrum«
Indkaldelsens titel: Tredje indkaldelse under IST-forskningstemaet
Indkaldelsens referencenummer: FP6-2004-IST-3
Indkaldelsens referencenummer: FP6-2004-IST-FETPI
(2004/C 158/09)
1. I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse
nr. 1513/2002/EF af 27. juni 2002 om Det Europæiske Fællesskabs sjette rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling
og demonstration som bidrag til virkeliggørelsen af det europæiske forskningsrum og til innovation (2002-2006) (1) vedtog
Rådet den 30. september 2002 særprogrammet for forskning,
teknologisk udvikling og demonstration om »Integration og
styrkelse af det europæiske forskningsrum« (2002-2006) (2)
(herefter benævnt »særprogrammet«).

I overensstemmelse med særprogrammets artikel 5, stk. 1,
vedtog Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (herefter
benævnt »Kommissionen«) den 9. december 2002 et arbejdsprogram (3) (herefter benævnt »arbejdsprogrammet«), som indeholder en nærmere redegørelse for målene og de videnskabelige
og teknologiske prioriteter i det pågældende særprogram samt
en tidsplan for gennemførelsen.

I henhold til artikel 9, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets
forordning af 16. december 2002 om deltagelsesregler for virksomheder, forskningscentre og universiteter og regler for
formidling af forskningsresultater gældende under gennemførelsen af De Europæiske Fællesskabers sjette rammeprogram
(2002-2006) (4) (herefter benævnt »regler for deltagelse«), skal
forslag til indirekte FTU-aktioner indhentes med indkaldelser af
forslag.

2. Nærværende indkaldelser af forslag til indirekte FTU-aktioner (herefter benævnt »indkaldelserne«) omfatter denne generelle del samt de specifikke betingelser, der er beskrevet i bilagene. Bilagene indeholder bl.a. fristerne for indsendelse af
forslag til indirekte FTU-aktioner, en dato for, hvornår evalueringen af forslagene forventes afsluttet, det vejledende budget,
de berørte instrumenter og forskningsområder, kriterierne for
evaluering af forslag til indirekte FTU-aktioner, det mindste
antal deltagere og eventuelle begrænsninger.
(1) EFT L 232 af 29.8.2002, s. 1.
(2) EFT L 294 af 29.10.2002, s. 1.
(3) Kommissionens dokument K(2002) 4789, ændret ved K(2003) 577,
K(2003) 955, K(2003) 1952, K(2003) 3543, K(2003) 3555,
K(2003) 4609, K(2003) 5183, K(2004) 433 og K(2004) 2002.
Ingen af disse er offentliggjort.
4
( ) EFT L 355 af 30.12.2002, s. 23.

3. Fysiske eller juridiske personer, der ikke er omfattet af en
af udelukkelsesgrundene i deltagelsesreglerne eller i artikel 114,
stk. 2, i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25.
juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske
Fællesskabers almindelige budget (5), (herefter benævnt
»forslagsstillere«) opfordres til at indsende forslag til indirekte
FTU-aktioner til Kommissionen med forbehold af, at de
opfylder betingelserne i deltagelsesreglerne og indkaldelsen.

I forbindelse med forhandlingerne om de indirekte FTU-aktioner vil det blive kontrolleret, om forslagsstillerne opfylder
betingelserne for deltagelse. Inden da skal forslagsstillerne imidlertid underskrive en erklæring om, at de ikke befinder sig i en
af de situationer, der nævnes i finansforordningens artikel 93,
stk. 1. De skal også have forelagt Kommissionen de oplysninger, der er opstillet i artikel 173, stk. 2, i Kommissionens
forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 af 23. december 2002
om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF,
Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende
De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (6).

Det Europæiske Fællesskab fører ligestillingspolitik og opfordrer
derfor særlig kvinder til enten selv at indsende forslag til indirekte FTU-aktioner eller til at deltage i indsendelse af forslag til
indirekte FTU-aktioner.

4. I forbindelse med indkaldelserne udarbejder Kommissionen vejledninger for forslagsstillere med oplysninger om udarbejdelse og indsendelse af et forslag til indirekte FTU-aktion.
Kommissionen stiller ligeledes retningslinjer for evaluering af
forslag og udvælgelsesprocedurer (7) til rådighed. Disse vejledninger og retningslinjer samt arbejdsprogrammet og andre
oplysninger vedrørende indkaldelserne kan fås ved henvendelse
til Kommissionen på følgende adresse:

Europa-Kommissionen
IST Information Desk
Generaldirektoratet for Informationssamfundet
BU 31 1/19
B-1049 Bruxelles
e-post: ist@cec.eu.int
Internet-adresse: www.cordis.lu/ist
(5) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(6) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 1.
(7) K(2003)883 af 27.3.2003, senest ændret ved K(2004) 1855 af
18.5.2004.
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5. Forslag til indirekte FTU-aktioner kan normalt kun
indsendes i en elektronisk udgave via systemet til elektronisk
indsendelse af forslag (EPSS (1)). Under særlige omstændigheder
kan en koordinator få Kommissionens tilladelse til at indsende
en papirudgave forud for indkaldelsesfristen. Der bør ansøges
skriftligt til en af de følgende adresser:
Europa-Kommissionen
IST Information Desk
Generaldirektoratet for Informationssamfundet
BU 31 1/19
B-1049 Bruxelles
e-post: ist@cec.eu.int
Anmodningen ledsages af en begrundelse for, hvorfor der
ansøges om en undtagelse. Forslagsstillere, som ønsker at
indsende papirudgaver, bærer ansvaret for at sikre, at sådanne
anmodninger om undtagelse og de tilknyttede procedurer
afsluttes i så god tid, at de kan overholde indsendelsesfristen.
Alle forslag til indirekte FTU-aktioner skal indeholde to dele:
formularerne (Del A) og beskrivelsen (Del B).
Forslag til indirekte FTU-aktioner kan forberedes offline eller
online og indsendes online. Del B af forslaget til indirekte FTUaktioner skal indsendes i PDF (»portable document format«,
kompatibelt med Adobe Version 3 eller senere med indlejret
skrifttype). Komprimerede (»zip«) filer vil ikke komme i betragtning.
EPSS edb-værktøjet (til anvendelse offline eller online) vil være
tilgængeligt via webstedet Cordis www.cordis.lu.
Forslag til indirekte FTU-aktioner, der indsendes online, og som
er ufuldstændige, ulæselige eller indeholder virus, vil ikke
komme i betragtning.

(1) EPSS er et værktøj, der kan bistå forslagsstillere med at udarbejde og
forelægge deres forslag elektronisk.
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Udgaver af forslag til indirekte FTU-aktioner, der indsendes på
et datalagringsmedie (f.eks. cd-rom, diskette), via e-mail eller
fax vil ikke komme i betragtning.
Forslag til indirekte FTU-aktioner, der efter givet tilladelse
indsendes som papirudgave, og som er ufuldstændige, vil ikke
komme i betragtning.
Der findes yderligere oplysninger om de forskellige procedurer
for indgivelse af forslag i bilag J til retningslinjerne for evaluering af forslag og udvælgelsesprocedurer.
6. Forslag til indirekte FTU-aktioner skal være Kommissionen
i hænde senest på den dato og det klokkeslæt, der er fastsat
som frist i den relevante indkaldelse. Forslag til indirekte FTUaktioner, som modtages efter dette tidspunkt, vil ikke komme i
betragtning.
Forslag til indirekte FTU-aktioner, som ikke opfylder betingelserne til det mindste antal deltagere som anført i den relevante
indkaldelse, vil ikke komme i betragtning.
Dette gælder også eventuelle yderligere støtteberettigelseskriterier nævnt i arbejdsprogrammet.
7. I tilfælde af, at det samme forslag til indirekte FTU-aktion
indsendes flere gange, vil Kommissionen anvende den seneste
udgave, der er modtaget før datoen og klokkeslættet for fristen
for indsendelse i den pågældende indkaldelse.
8. Hvis det er fastsat i den pågældende indkaldelse, vil forslag
til indirekte FTU-aktioner kunne behandles i en senere evalueringsrunde.
9. Forslagsstillerne opfordres til at anføre indkaldelsens referencenummer i al korrespondance vedrørende indkaldelsen
(f.eks. anmodning om oplysninger eller indsendelse af et forslag
til indirekte FTU-aktioner).
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BILAG
1) Særprogram: Integration og styrkelse af det fælles forskningsrum
2) Udvalgt forskningstema/område: Informationssamfundsteknologi (IST)
3) Indkaldelsens titel: Tredje indkaldelse under IST-forskningstemaet
4) Indkaldelsens referencenummer: FP6-2004-IST-3
5) Offentliggørelsesdato: 15.6.2004
6) Indsendelsesfrist: 22.9.2004, kl. 17.00 (lokal tid i Bruxelles)
7) Vejledende samlet budget: 28 mio. EUR, heraf
— 10 mio. EUR til mål 2.3.6.1
— 8 mio. EUR til mål 2.3.6.2
— 10 mio. EUR til mål 2.3.6.3
8) Områder og instrumenter:
Forslag skal vedrøre følgende mål:
— 2.3.6.1: At stimulere, fremme og lette deltagelse af organisationer fra de nye medlemsstater og de associerede
kandidatlande i IST-aktiviteterne.
— 2.3.6.2: At forberede fremtidigt internationalt samarbejde på IST-området.
— 2.3.6.3: At gøre fremskridt hen imod målene for et europæisk forskningsrum på et givet IST-felt. (Se punkt 10
nedenfor angående begrænsninger for deltagelse i forbindelse med koordinerende aktioner.)
Der kan indgives forslag til foranstaltninger, der anvender følgende instrumenter:
Mål

Instrument

2.3.6.1

Specifikke støtteaktioner

2.3.6.2 og 2.3.6.3

Koordinerende aktioner, specifikke støtteaktioner

9) Mindste antal deltagere (1):
Mål

Samtlige mål

Mindste antal deltagere

Koordinerende aktioner: Tre uafhængige juridiske enheder fra tre forskellige
MS eller AS med mindst to MS eller ACC.
Specifikke støtteaktioner: En juridisk enhed.

(1) MS = EU's medlemsstater; AS (inkl. ACC) = Associerede stater; ACC = Associerede kandidatlande. Enhver juridisk enhed, som er etableret i en medlemsstat eller en associeret stat, og som består af det påkrævede antal deltagere, kan være enedeltager i en indirekte
aktion.
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10) Begrænsninger for deltagelse:
Mål

Begrænsning

2.3.6.1 og 2.3.6.2

Ingen begrænsninger

2.3.6.3

Koordinerende aktioner:
Det påkrævede mindsteantal af deltagere må alene omfatte: i) offentlige organisationer med ansvar for finansiering eller forvaltning af forskningsaktiviteter, der gennemføres på nationalt eller regionalt plan, ii) andre nationale
eller regionale organisationer, der finansierer eller forvalter sådanne forskningsaktiviteter, eller iii) organisationer, der opererer på europæisk plan, og
hvis aktiviteter omfatter tværeuropæisk koordinering af nationalt finansieret
forskning.
Ud over det påkrævede mindsteantal af deltagere må følgende juridiske
enheder deltage uden begrænsninger: a) velgørende eller andre private organisationer, der også forvalter forskningsprogrammer, som planlægges strategisk og gennemføres på nationalt eller regionalt plan, eller b) nøgledeltagere
i nationale eller regionale forskningsaktiviteter, der bidrager med teknisk
ekspertise til støtte for aktiviteter såsom planlægning eller udvikling af langsigtede fælles visioner.
Specifikke støtteaktioner:
Ingen begrænsninger.

11) Konsortieaftaler:
Deltagere i FTU-foranstaltninger, der gennemføres som resultat af denne indkaldelse, skal indgå en konsortieaftale.
12) Evalueringsprocedure:
Evalueringsproceduren gennemføres i en enkelt fase. Forslagene bedømmes ikke anonymt.
13) Evalueringskriterier:
Se afsnit 2.5 i IST-arbejdsprogrammet for 2003-2004 (1).
14) Vejledende tidsplan for evaluering og udvælgelse:
Evalueringsresultaterne forventes at foreligge senest to måneder efter indsendelsesfristen.

Fremtidige og opdukkende teknologier — proaktive initiativer

1) Særprogram: Integration og styrkelse af det fælles forskningsrum
2) Udvalgt forskningstema/område: Informationssamfundsteknologi (IST)
3) Indkaldelsens titel: Fremtidige og opdukkende teknologier – proaktive initiativer
4) Indkaldelsens referencenummer: FP6-2004-IST-FETPI
5) Offentliggørelsesdato: 15.6.2004
6) Indsendelsesfrist (2): 22.9.2004, kl. 17.00 (lokal tid i Bruxelles)
7) Vejledende samlet budget: 80 mio. EUR
(1) Findes på http://www.cordis.lu/fp6/sp1_wp.htm.
(2) Foreløbige forslag kan indsendes pr. e-mail eller fax når som helst frem til den 1.7.2004 med henblik på en forhåndsgennemgang.
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8) Områder og instrumenter:

Forslagsindkaldelsen vedrører følgende områder:
— 2.3.4.2.(iv): Kvanteinformationsbehandling og -kommunikation
— 2.3.4.2.(v): Global databehandling
— 2.3.4.2.(vi): Opdukkende nanoelektronik
— 2.3.4.2.(vii): Bio-inspirerede intelligente informationssystemer
Der kan indgives forslag til foranstaltninger, der gør brug af følgende instrumenter:
Område

Instrument

2.3.4.2.(iv)

Integrerede projekter

2.3.4.2.(v), 2.3.4.2.(vi), 2.3.4.2.(vii)

Integrerede projekter, ekspertisenetværk (1)

(1) Se afsnit 2.3.4.2. i IST-arbejdsprogrammet for 2003-2004.

9) Mindste antal deltagere (1):
Område

Alle områder

Mindste antal deltagere

Tre uafhængige juridiske enheder fra tre forskellige MS eller AS med mindst
to MS eller ACC

10) Begrænsninger for deltagelse:
Ingen.
11) Konsortieaftaler:
Deltagere i FTU-foranstaltninger, der gennemføres som resultat af denne indkaldelse, skal indgå en konsortieaftale.
12) Evalueringsprocedure:
Evalueringsproceduren gennemføres i en enkelt fase. Forslagene bedømmes ikke anonymt.
13) Evalueringskriterier:
Se afsnit 2.5 i IST-arbejdsprogrammet for 2003-2004 (2).
14) Vejledende tidsplan for evaluering og udvælgelse:
Evalueringsresultaterne forventes at foreligge senest to måneder efter indsendelsesfristen.

(1) MS = EU's medlemsstater; AS (inkl. ACC) = Associerede stater; ACC = Associerede kandidatlande. Enhver juridisk enhed, som er etableret i en medlemsstat eller en associeret stat, og som består af det påkrævede antal deltagere, kan være enedeltager i en indirekte
aktion.
2
( ) Findes på http://www.cordis.lu/fp6/sp1_wp.htm
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