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I
(Információ)

TANÁCS
Az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok között a légi szállítók PNR adatainak
az Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma Vám- és Határvédelmi Igazgatóságának részére
történő feldolgozásáról és átadásáról szóló megállapodás hatályba lépésének időpontjára vonatkozó
információk
(2004/C 158/01)
Az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok között a légi szállítók PNR adatainak az Egyesült
Államok Védelmi Minisztériuma Vám- és Határvédelmi Igazgatóságának részére történő feldolgozásáról és
átadásáról szóló megállapodást 2004. május 28-án írták alá Washingtonban, és 2004. május 28-án lépett
hatályba a megállapodás 7. cikkének megfelelően.
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Euro átváltási árfolyamok (1)
2004. június 14.
(2004/C 158/02)
1 euro =
Pénznem

USD

USA dollár

JPY

Japán yen

Átváltási árfolyam

1,2001
133,45

Pénznem

Átváltási árfolyam

LVL

Lett lats

0,6543

MTL

Máltai líra

0,4250

DKK

Dán korona

7,4333

PLN

Lengyel zloty

GBP

Angol font

0,66370

ROL

Román lej

SEK

Svéd korona

9,1794

SIT

Szlovén tolar

CHF

Svájci frank

1,5145

SKK

Szlovák korona

ISK

Izlandi korona

TRL

Török líra

NOK

Norvég korona

8,3325

AUD

Ausztrál dollár

1,7469

BGN

Bulgár leva

1,9558

CAD

Kanadai dollár

1,6377

CYP

Ciprusi font

0,58240

HKD

Hong Kong-i dollár

9,3573

CZK

Cseh korona

31,447

NZD

Új-zélandi dollár

1,9217

EEK

Észt korona

15,6466

SGD

Szingapúri dollár

2,0679

HUF

Magyar Forint

KRW

Dél-Koreai won

LTL

Litván litász/lita

ZAR

Dél-Afrikai rand

87,10

253,45
3,4528

(1) Forrás: Az Európai Központi Bank (ECB) átváltási árfolyama.

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

1 395,06
7,8913
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AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE
(2004. május 24.)
az Európai Unió Tanácsának kérelmére a rövid távú statisztikákról szóló, 1165/98/EK tanácsi
rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet tervezetéről
(COM(2003) 823 végleges)
(CON/2004/19)

(2004/C 158/03)
1. 2004. április 30-án az Európai Központi Bank (EKB) az
Európai Unió Tanácsától azt a felkérést kapta, hogy
alkosson véleményt a rövid távú statisztikákról szóló,
1165/98/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai
parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról (a továbbiakban: „rendelettervezet”).
2. Az EKB-nak a vélemény meghozatalára szolgáló hatásköre
az Európai Közösséget létrehozó szerződés 105. cikkének
(4) bekezdésén alapszik. Az EKB eljárási szabályzatának
17.5. cikke első mondatával összhangban az EKB
Kormányzótanácsa fogadta el ezt a véleményt.
3. A rendelettervezet célja az Európai Unió (EU) rövid távú
üzleti statisztikáinak javítása. A rendelettervezet különösképpen előírja az ipari termékek importár-indexének és a
szolgáltatások termelői ár-indexének összeállítását. A
rendelettervezet arról is rendelkezik, hogy bizonyos gazdasági mutatókat nagyobb rendszerességgel kell összeállítani,
valamint rövidebb határidőkkel kell azokat továbbítani.

mutatót. Az EKB üdvözli a nemzeti statisztikai intézmények és az Eurostat között jelenleg fennálló informális
megállapodást, amely azt igyekszik biztosítani, hogy a
rendelettervezetben szereplő PEEI-ket a PEEI-határidőkkel
összhangban hozzák nyilvánosságra, függetlenül a rendelettervezet elfogadásának időpontjától.

5. Az EKB támogatja a rendelettervezetet, amely a gazdasági
ciklus értékelése és a monetáris politika folytatása tekintetében különösen fontos mutatókat tartalmaz. A rendelettervezet továbbá egy jelentős előrelépést jelent a szolgáltatásokkal kapcsolatos alapvető havi és negyedéves forgalmi
és termelői ár-statisztikák létrehozása irányába. A rendelettervezet tükrözi a statisztikai programbizottság és a monetáris, pénzügyi és a fizetésimérleg-statisztikákkal foglalkozó bizottság 2003 februárjában tett közös javaslatait.

A. Általános megállapítások

4. Az EKB meghatározta azokat a rövid távú statisztikákat,
amelyek számára a monetáris politika folytatása céljából
szükségesek (1). A rendelettervezet a Gazdasági és Monetáris Unió (EMU) Statisztikai Követelményei elnevezésű
cselekvési terv (a továbbiakban: EMU cselekvési terv) eredményeként jött létre, amelyet az Ecofin Tanács kérésére az
Európai Bizottság (Eurostat) az EKB-kal szorosan együttműködve készített el. Az EMU cselekvési terv sürgette az
1165/98/EK rendelet hatálya alá tartozó statisztikák javítását. A rendelettervezet szintén fontos tekintettel az
Európai Gazdasági Főmutatókra (PEEI), amelyeket az
Ecofin Tanács 2003. február 18-án fogadott el, és amelyek
magukba foglalják a rendelettervezetben szereplő nyolc
(1) Statistical requirements of the European Central Bank in the field of
general economic statistics (Az Európai Központi Bank statisztikai
követelményei az általános gazdaságstatisztikák területén), Európai
Központi Bank (2000. augusztus). Lásd még az Európai Monetáris
Intézet véleményét a rövid távú statisztikákról szóló tanácsi rendelet
iránti javaslatról (CON/97/19).

6. Az EKB különösen üdvözli a nagyobb rendszeresség és a
rövidebb átadási határidők előírását számos mutató
esetében. A gazdasági helyzet EKB általi értékeléséhez az
időszerű összesített mutatók fontosabbak, mint a részletes
bontások.

7. Az EKB szintén kedvezően értékeli azt, hogy a rendelettervezet bevezeti az új megrendelések és az árak származás
szerinti bontását (azaz euróövezeten belüli vagy kívüli).
Ezek szükségesek az EKB számára ahhoz, hogy különbséget tudjon tenni az euróövezeten belüli, illetve az euróövezeten kívüli gazdasági fejlődés között. Az EKB egyetért
azzal, hogy ezt a bontást csak azok a tagállamok szolgáltassák, amelyek bevezették az eurót. Mindazonáltal fontos,
hogy az eurót a jövőben bevezető tagállamok az euró
bevezetésekor megfelelően hosszú időre visszamenőleg
tudjanak adatot szolgáltatni.
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8. Az EKB üdvözli a rendelettervezet által biztosított azon
lehetőséget, hogy bizonyos euróövezeti mutatókat az
úgynevezett „európai minták rendszerei” útján állítsanak
össze. A korlátozott források és a prioritások meghatározásának szükségessége fényében ez segíti az euróövezeti
statisztikák javítását, és ugyanakkor csökkenti a nemzeti
szinten szükséges forrásokat. Ugyanebből az okból az EKB
üdvözli azt, hogy a rendelettervezet jelentősen csökkenti a
kisebb EU-országok adatátadási kötelezettségeit, lehetővé
téve azok számára, hogy a fő aggregátumok összeállítására
összpontosítsanak.
9. További erőfeszítések szükségesek ahhoz, hogy javítsák
az 1165/98/EK rendelet hatálya alá tartozó, jelenlegi
statisztikák összehasonlíthatóságát. Bár 1998 óta nagy
előrehaladást értek el, különböző tényezők még mindig
rontják az euróövezeti aggregátumok minőségét és a
nemzeti adatok összehasonlíthatóságát (mint például a
munkanapok miatti és az időszakos kiigazításokkal, illetve
a módosításokkal kapcsolatos különböző nemzeti gyakorlatok).
B. Egyedi megállapítások
10. Az EKB támogatja az új importár-változó (Melléklet, A.
rész) 2005-től kezdődő összeállítását, valamint annak
továbbításának tervezett határidejét. Ez a változó fontos
kiegészítő információkat ad az euróövezeti árelemzéshez.
Az EKB-nak abból a célból szüksége van erre a változóra,
hogy meg tudja állapítani az euróövezet az euróövezeten
kívülről származó ipari importjainak (mint egésznek) árait.
11. A foglalkoztatottság, a munkaórák és a bruttó bérek
vagy jövedelmek esetében a rendelettervezet negyedéves
adatokat ír elő három hónapos átadási határidővel (kéthónapos határidővel a foglalkoztatottság esetében). Az EKB
céljaira tekintettel ez a negyedéves rendszeresség a hosszú
átadási határidőkkel nem megfelelő. A fő euróövezeti
aggregátumok esetében ezeket az adatokat havi rendszerességgel és legfeljebb egyhónapos átadási határidővel
kellene rendelkezésre bocsátani.
12. Az építőipari ágazat termeléséről szóló statisztikák területén az EKB elégedett a rövidebb átadási határidővel és a
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negyedéves rendszeresség havi rendszerességre való módosításával (Melléklet, B. rész).
13. Az EKB üdvözli az építőipari termelői árak változójának
összeállítása tekintetében tervezett megvalósíthatósági
tanulmányt. Az ilyen változónak ki kellene egészítenie az
építési költségek jelenlegi változóját – amely egy ráfordítási költség-index –, mivel a termelői ár-index jobban
megfelel az árelemzés céljaira.
14. Az EKB üdvözli a szolgáltatások statisztikái területén
tervezett főbb javításokat, különösen a termelői ár-index
bevezetését. Ez az index egy értékes adatot biztosít az
euróövezeti árelemzéshez, és segíti a nemzeti számlákon a
növekedésbecslések minőségének javítását. Mivel a PEEI
közzétételi határideje a termelői ár-index esetében a tárgynegyedévet követő legfeljebb két hónap, az EKB javasolja a
rendelettervezetben előírt átadási határidő (három hónap)
összehangolását a jobban megfelelő PEEI közzétételi határidővel. A rendelettervezet továbbá meghatároz egy
időpontot, ameddig a termelői árak statisztikái alá tartozó
szolgáltatási tevékenységek listáját módosítani lehet
(Melléklet, D. rész). Mivel teljesen új statisztikák kerülnek
kifejlesztésre, ez a megszorítás nemkívánatos következményekkel járhat. A szolgáltatások termelői ár-statisztikái
lefedettségének szükség esetén módosíthatónak kell lennie
a változó adatszolgáltatási követelményeknek megfelelően.
Az EKB ezért azt javasolja, hogy hagyják el a határidőt.
15. Az EKB üdvözli, hogy a szolgáltatási árbevétel-változó
esetében a rendelettervezet három hónapról két hónapra
csökkenti az átadási határidőt. Az EKB szintén támogatja a
szolgáltatási árbevétel-változók havi rendszerességgel való
összeállítása tekintetében tervezett megvalósíthatósági
tanulmányokat.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2004. május 24-én.
az EKB elnöke
Jean-Claude TRICHET
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Pályázati felhívások közvetett KTF-tevékenységekre „Az Európai Kutatási Térség integrációja és
megerősítése” nevezű kutatási, technológiai fejlesztési és demonstrációs egyedi program keretén
belül
Tematikus felhívás az „Élettudományok, genomika és biotechnológia az egészség szolgálatában”
területén
(2004/C 158/04)
1. Az Európai Közösség az Európai Kutatási Térség létrehozásához és az innovációhoz hozzájáruló kutatási, technológiai
fejlesztési és demonstrációs tevékenységére vonatkozó hatodik
keretprogramjáról (2002-2006) szóló határozatával, valamint a
2002. június 27-i 1513/2002/EK európai 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
demonstrációs egyedi programot (a továbbiakban: egyedi
program).
Az egyedi program 5. cikke (1) bekezdésével összhangban az
Európai Közösségek Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)
2002. december 9-én elfogadta az egyedi program céljait, tudományos és technológiai prioritásait, valamint a megvalósítás
ütemezését részletesen meghatározó munkaprogramot (3) (a
továbbiakban: munkaprogram).

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

2. A közvetett KTF-tevékenységekre irányuló jelenlegi pályázati felhívások (a továbbiakban: felhívások) a jelenlegi általános
részt és a mellékletekben leírt különleges feltételeket foglalja
magában/foglalják magukban. A mellékletek a következőket
tartalmazzák: a közvetett KTF-tevékenységekre irányuló pályázatok benyújtásának határidejét, az elbírálások befejezésének
valószínűsíthető időpontját, az indikatív költségvetést, az érin(1) HL L 232., 2002.8.29., 1. o.
(2) HL L 294., 2002.10.29., 1. o.
(3) A C(2003)577, C(2003)955, C(2003)1952, C(2003)3543,
C(2003)3555, C(2003)4609 C(2003)5183, C(2004)433, és
C(2004)2002 határozattal módosított C(2002)4789 bizottsági határozat, amelyek közül még egyik sem jelent meg.
4
( ) HL L 355., 2002.12.30., 23. o.

tett pályázati eszközöket és kutatási területeket, a közvetett
KTF-tevékenységekre irányuló pályázatok elbírálási kritériumait,
a résztvevők minimális számát és bármely alkalmazandó korlátozást.

3. A részvételi szabályokban meghatározott feltételeknek
eleget tévő természetes vagy jogi személyeket, akik nem esnek
a részvételi szabályokban vagy az Európai Közösségek általános
költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló,
2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (5)
114. cikkének (2) bekezdésében említett egyik kizárással járó
eset hatálya alá sem (a továbbiakban: pályázók), arra kérjük,
hogy a Bizottságnak nyújtsák be a közvetett KTF-tevékenységekre irányuló olyan pályázataikat, amelyek eleget tesznek
a részvételi szabályokban és az érintett felhívásban foglalt feltételeknek.

A pályázók részvételi feltételei teljesülése a közvetett KTF-tevékenység tárgyalásai keretén belül kerül ellenőrzésre. Még ez
előtt azonban a pályázók aláírnak egy nyilatkozatot, amely
igazolja, hogy nem esnek a költségvetési rendelet 93. cikkének
(1) bekezdésében megadott egyetlen eset hatálya alá sem.
Továbbá a Bizottság rendelkezésére bocsátják az Európai
Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról
szóló, 2002. december 23-i 2342/2002/EK, EURATOM bizottsági rendelet (6) 173. cikkének (2) bekezdésében felsorolt információkat.

Az Európai Közösség által elfogadott esélyegyenlőségi politika a
nőket kifejezetten ösztönzi arra, hogy közvetlenül
pályázzanak a közvetett KTF-tevékenységre, vagy vegyenek
részt az ilyen KTF-pályázatok benyújtásában.
(5) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
(6) HL L 357., 2002.12.31., 1. o.
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4. A Bizottság a felhívással/felhívásokkal kapcsolatban ismertetőt bocsát a pályázók rendelkezésére, amelyben megtalálható
a közvetett KTF-tevékenységekre irányuló pályázatok elkészítésére és benyújtására vonatkozó tájékoztató. A Bizottság kiad
egy iránymutatást a pályázat elbírálásáról és a kiválasztási eljárásokról (1) is. Ezek az ismertetők és iránymutatók a munkaprogramhoz és a felhíváshoz kapcsolódó egyéb információkhoz
hasonlóan beszerezhetők a Bizottságtól a következő címeken:
Európai Bizottság
FP6 információs pult
Kutatási (RTD) Főigazgatóság
B-1049 Brüsszel, Belgium
Honlap: www.cordis.lu/fp6
5. A közvetett KTF-tevékenységekre irányuló pályázatokat a
következő eljárások szerint lehet benyújtani:
– elektronikus pályázatként az Elektronikus Pályázatbenyújtási
Rendszeren (EPSS (2)) keresztül; vagy
– papíron.
A közvetett KTF-intézkedésekre irányuló pályázatoknak két
részből kell állniuk: a formanyomtatványok („A” rész) és a
tartalmi rész („B” rész).
A közvetett KTF-intézkedésekre irányuló pályázatok ezáltal
internetes hozzáférés nélkül vagy internetes hozzáféréssel
egyaránt elkészíthetők, és elektronikusan benyújthatók. A
közvetett KTF-intézkedésekre irányuló pályázatok „B” része
kizárólag PDF („portable document format”, az Adobe Acrobat
3-as vagy magasabb verziójával kompatibilis, beágyazott font
támogatással rendelkező) formátumban nyújtható be. Tömörített („zip”) fájlok kizárásra kerülnek.
Az EPSS szoftver (interneteses hozzáféréssel vagy anélkül)
elérhető a Cordis honlapról: www.cordis.lu.
Az olyan közvetett KTF-tevékenységekre irányuló elektronikus
pályázatok, amelyek hiányosak, olvashatatlanok vagy vírussal
fertőzöttek, kizárásra kerülnek.
Közvetett KTF-pályázatok olyan változatai, amelyeket hordozható elektronikus tárolóeszközökön (pl. CD-ROM-on, merevlemezen), e-mailen vagy faxon nyújtanak be, kizárásra kerülnek.
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Közvetett KTF-tevékenységre irányuló hiányos, papíron benyújtott pályázatok kizárásra kerülnek.
További információkat a pályázatok benyújtásának különféle
eljárásairól a pályázat elbírálásáról és a kiválasztási eljárásról
szóló iránymutatás J. mellékletében olvashatnak.
6. A közvetett KTF-tevékenységekre postai úton, papíron
benyújtott pályázatok a Bizottsághoz a következő címre
küldendők:
„FP6 – kutatási pályázatok”
(Pályázati azonosító: ………….)
Európai Bizottság
B-1049 Brüsszel
Saját kezű vagy képviselők általi szállítás esetén (beleértve a
futárszolgálatokat is (3)) a szállítás a következő címre történik:
„FP6 – kutatási pályázatok”
(Pályázati azonosító: ………….)
Európai Bizottság
Rue de Genève, 1
B-1140 Brüsszel
7. A közvetett KTF-tevékenységekre benyújtott pályázatok
legkésőbb a határidő lejártának napján és az érintett felhívásban
meghatározott időben meg kell, hogy érkezzenek a Bizottsághoz. A megadott határidőt követően beérkező közvetett
KTF-tevékenységre benyújtott pályázatok kizárásra kerülnek.
Azok a közvetett KTF-tevékenységre benyújtott pályázatok,
amelyek nem tesznek eleget az érintett felhívásban megjelölt
minimális résztvevői számmal kapcsolatos feltételeknek, kizárásra kerülnek.
Ez érvényes a munkaprogramban megadott bármely további
jogosultsági feltételekre is.
8. 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.
Amennyiben egy közvetett KTF-tevékenységre ugyanazon
pályázatot papíron és elektronikus formában (azaz interneten)
is benyújtják, a Bizottság csak az elektronikusan benyújtott
szöveget vizsgálja meg.
9. Amennyiben a vonatkozó felhívás említi, közvetett KTFtevékenységekre benyújtott pályázatok jövőbeli elbírálás keretén
belül is felvehetők.

Közvetett KTF-tevékenységekre irányuló pályázatok elkészíthetők és benyújthatók az ismertetőkben található nyomtatványok („papíron”), vagy az EPSS internetes hozzáférés nélküli
verziójának felhasználásával.

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

(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 segítő eszköz.

(3) Amennyiben a futárszolgálatok elkérnék a címzett telefonszámát, a
következő számot kell megadni: (32-2) 299 1233 (név: Roxanne
Henry).
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1. MELLÉKLET
1. Specifikus program: Az Európai Kutatási Térség integrációja és megerősítése
2. Tevékenység: „Élettudományok, genomika és biotechnológia az egészség szolgálatában” tematikus prioritási terület
3. A pályázat címe: Tematikus felhívás az „Élettudományok, genomika és biotechnológia az egészség szolgálatában”
területén
4. Pályázati azonosító: FP6-2004-LIFESCIHEALTH-4
5. Közzététel napja: 2004. június 15.
6. Jelentkezési határidő(k): 2004. szeptember 9., 17 óra (brüsszeli helyi idő).
7. Teljes irányadó költségvetés: 4 millió euró, az alábbi felbontásban:
Eszköz

(millió) euró

CA/SSA

4

8. A felhívás tárgyát képező területek és eszközök: A pályázatokat az alábbi, rövid címmel jelölt témára írják ki.
A teljes címet és a téma meghatározását a munkaprogramban (1.3. rész Technikai tartalom) tekinthetik meg a
pályázók. A pályázatok értékelésének alapját a témának a munkaprogramban leírt teljes meghatározása képezi. Az
egyes témáknál megjelölik a használandó eszközt.
Témahivatkozás

LSH-2004-2.2.0-9

A téma rövid címe

Eszköz

Megvalósíthatósági tanulmány a
nemzeti rákkutatási tevékenységek
koordinációjával kapcsolatban

CA/SSA

9. A résztvevők minimális száma (1):
Eszköz

A résztvevők minimális száma

CA

Három független jogalany három különböző tagállamból
vagy társult országból, melyek közül legalább kettő
tagállami vagy társult tagjelöltbeli

SSA

Egy jogalany egy tagállamból vagy egy társult államból.

10. Részvételt érintő korlátozás: nincs
11. Konzorcium-megállapodások: A CA-ben vagy SSA-ben e felhívás eredményeként résztvevőknek ajánlott, de nem
kötelező konzorcium-megállapodást kötni.
12. Értékelési eljárás:
– A pályázatok értékelése egy lépcsőben történik;
– A pályázatok értékelése nem anonim módon történik;
– Az értékelési eljárás magában foglalhatja a pályázatok „remote” (azaz távolról történő) értékelését;
– A pályázókat behívhatják pályázataik megvitatására.
13. Értékelési kritériumok: Az egyes eszközökre alkalmazandó kritériumokat (beleértve azok egyedi súlyát és
küszöbértékét, valamint az általános küszöbértéket) illetően lásd a munkaprogram B mellékletét.
14. Indikatív értékelés és a szerződéskötés ütemezése:
– értékelési eredmények: várhatóan a jelentkezési határidő után 3 hónappal állnak rendelkezésre;
– a szerződések aláírása: az e felhívással kapcsolatos első szerződések várhatóan 2004 vége előtt lépnek hatályba.

(1) MS = az EU tagállamai; AS (beleértve ACC) = társult államok; ACC = társult tagjelölt országok. A közvetett cselekvésekben egyedüliként részt vehet bármely olyan jogalany, melyet az egyik tagállamban vagy társult államban létesítettek és amely a részvevők kívánt
számából áll.
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2. MELLÉKLET
1.

Specifikus program:: Az Európai Kutatási Térség integrációja és megerősítése

2.

Tevékenység:: „Élettudományok, genomika és biotechnológia az egészség szolgálatában” tematikus prioritási
terület

3.

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

4.

Pályázati azonosító:: FP6-2004-LIFESCIHEALTH-5

5.

Közzététel napja:: 2004. június 15.

6.

Jelentkezési határidő(k):: 2004. november 16., 17 óra (brüsszeli helyi idő).

7.

Teljes irányadó költségvetés:: 540 millió euró, az alábbi felbontásban
Eszköz

8.

(millió) euró

IP vagy NOE

405–432

STREP vagy CA vagy területspecifikus SSA

108–135

Stratégiai SSA az 1. tematikai prioritásban

8

A felhívás tárgyát képező területek és eszközök:: A pályázatokat az alábbi, csak a tevékenységi kódokkal jelölt
témára írják ki. A teljes címet és a téma meghatározását a munkaprogramban (1.3. rész Technikai tartalom) tekinthetik meg a jelentkezők. A pályázatok értékelésének alapját a témának a munkaprogramban leírt teljes meghatározása képezi.
i) Felső szintű genomika és annak az egészségre való alkalmazása
a) A funkcionális genomikával kapcsolatos alapvető ismeretek és eszközök valamennyi organizmusban
Témahivatkozás

Eszköz

Gén expresszió és proteomika
LSH-2004-1.1.1-1

IP

LSH-2004-1.1.1-2

IP
Strukturális genomika

LSH-2004-1.1.2-1

IP

Összehasonlító genomika és népesség-genetika
LSH-2004-1.1.3-1

IP

LSH-2004-1.1.3-2

IP
Bioinformatika

LSH-2004-1.1.4-1

NoE

Az alapvető biológiai folyamatok multidiszciplináris funkcionális genomikai megközelítései
LSH-2004-1.1.5-1

IP vagy NoE

LSH-2004-1.1.5-2

IP

LSH-2004-1.1.5-3

NoE

LSH-2004-1.1.5-4

NoE vagy IP

LSH-2004-1.1.5-5

IP
Átfogó

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

Eszköz

Új, biztonságosabb, hatékonyabb gyógyszerek ésszerű és gyorsított
kifejlesztése, beleértve farmakogenomikai megközelítéseket
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
Új diagnosztika kifejlesztése

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

Az állatokkal történő kísérletezést helyettesítő új in vitro vizsgálatok
kifejlesztése
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

Új megelőző és gyógyászati eszközök – mint pl. a szomatikus gén- és
sejtterápiák (különösképpen az őssejt-terápia, pl. a neurológiai és neuromuszkuláris zavarokra) és immunterápiák – kifejlesztése és tesztelése
LSH-2004-1.2.4-1

IP

LSH-2004-1.2.4-2

IP

LSH-2004-1.2.4-3

NoE

LSH-2004-1.2.4-4

STREP
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Témahivatkozás

2004.6.15.
Eszköz

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

Széles körben alkalmazható innovatív post-genometikai kutatás
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) Küzdelem a főbb betegségek ellen
a) Alkalmazásorientált genomikai szemléletek az orvostudomány és orvosi technológiák tekintetében
Témahivatkozás/

Eszköz

Általános
LSH-2004-2.1.0-1

SSA

Küzdelem a szív- és érrendszeri megbetegedések, a cukorbetegség és a
ritka betegségek ellen
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

Küzdelem az antibiotikumokkal és egyéb gyógyszerekkel szembeni
rezisztencia ellen
LSH-2004-2.1.2-1

NoE

LSH-2004-2.1.2-2

STREP
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Eszköz

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

Az agy tanulmányozása és küzdelem az idegrendszeri betegségek ellen
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

Az emberi fejlődés és az öregedési folyamat tanulmányozása
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) A rák elleni küzdelem
Témahivatkozás/

Eszköz

LSH-2004-2.2.0-1

NoE

LSH-2004-2.2.0-2

IP

LSH-2004-2.2.0-3

IP

LSH-2004-2.2.0-4

NoE

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) Szembeszállás a szegénységgel kapcsolatos főbb fertőző betegségekkel
Témahivatkozás/

Eszköz

LSH-2004-2.3.0-1

IP/NoE

LSH-2004-2.3.0-2

IP
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Témahivatkozás/
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Eszköz

LSH-2004-2.3.0-3

IP/NoE

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-k az 1. tematikai prioritásban
Témahivatkozás/

9.

Eszköz

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

A résztvevők minimális száma (1)::
Eszköz

A résztvevők minimális száma

IP, NOE, STREP és CA

Három független jogalany három
különböző tagállamból vagy társult
országból, melyek közül legalább
kettő tagállami vagy társult tagjelöltbeli

SSA

Egy jogalany egy tagállamból vagy
egy társult államból.

10. Részvételt érintő korlátozás:: nincs
11. Konzorcium-megállapodások::
– Az IP és NOE résztvevőinek konzorcium-megállapodást kell kötniük.
– A STREP-ben, CA-ban és SSA-ban e felhívás eredményeként résztvevőknek ajánlott, de nem kötelező konzorcium-megállapodást kötni.
12. Értékelési eljárás::
– A pályázatok értékelése egy lépcsőben történik;
– A pályázatok értékelése nem anonim módon történik;
– Az értékelési eljárás magában foglalhatja a pályázatok „remote” (azaz távolról történő) értékelését;
– A pályázókat behívhatják pályázataik megvitatására.
(1) A közvetett cselekvésekben egyedüliként részt vehet bármely olyan jogalany, melyet az egyik tagállamban vagy társult államban létesítettek és amely a részvevők kívánt számából áll.
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13. Értékelési kritériumok:: Az egyes eszközökre alkalmazandó kritériumokat (beleértve azok egyedi súlyát és
küszöbértékét, valamint az általános küszöbértéket) illetően lásd a munkaprogram B mellékletét.
14. Indikatív értékelés és a szerződéskötés ütemezése::
– Értékelési eredmények: várhatóan a jelentkezési határidő után négy hónappal állnak rendelkezésre;
– A szerződések aláírása: az e felhívással kapcsolatos első szerződések várhatóan 2005 vége előtt lépnek hatályba.
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MEDIA PLUS (2001–2005)
Program az európai audiovizuális művek gyártás-előkészítésének, forgalmazásának, és promóciójának elősegítésére
Ajánlati felhívás – DG EAC N° 32/04
(2004/C 158/05)
AUDIOVIZUALITÁS ÉS FEJLŐDÉS: „I2I AUDIOVISUAL”

1. Bevezető
Az ajánlati felhívás a Tanács, az európai audiovizuális művek gyártás-előkészítésének, forgalmazásának és
promóciójának támogatásáról szóló („MEDIA PLUS – Gyártás-előkészítés, Forgalmazás és Promóció
2001–2005”), 2000. december 20-i 2000/821/EK számú határozatán alapul, mely az Európai Közösségek
Hivatalos Lapjában (HL L 336., 2000.12.30., 82. o.) jelent meg.
A Határozaton alapuló intézkedések a gyártási projektek előkészítésére vonatkoznak.

2. A támogatás célja és leírása
A támogatás célja, a független európai produkciós vállalatok segítése külső források megszerzésében
bankoktól és pénzintézetektől. A pályázati felhívás célja, az alábbi költségek csökkentése:
– Audiovizuális produkciók biztosítása: 1. Modul – a „Biztosítás” tétel támogatása a produkciós költségvetésben.
– Befejezési garancia egy audiovizuális alkotás megvalósításához: 2. Modul – a „Befejezési garancia” tétel
támogatása a produkciós költségvetésben.
– Az alkotások létrehozásához nyújtott banki hitelek: 3. Modul – a „Pénzügyi költségek” tétel támogatása a
produkciós költségvetésben.

3. Pályázásra jogosult országok
A Pályázati Felhívás nyitott minden, a következő országok egyikében működő független európai produkciós vállalat előtt: az Európai Unió 25 tagországa, valamint Izland, Liechtenstein, Norvégia és Bulgária.

4. A projektek időtartama és költségvetése
Az összköltségvetés 2,7 millió euro. A Bizottság által nyújtott pénzügyi támogatás mértéke nem haladhatja
meg az elszámolható költségek 50 %-(60 %)-át. A támogatás mértéke 1 500–50 000 euro. A maximálisan
adható támogatás 50 000 euro.
A projekteknek 2004.1.1. és 2004.12.31. között kell elkezdődniük. A projekt maximális időtartama 35
hónap.

5. Határidő
A Pályázati Felhívásra érkező pályázatok benyújtási határideje: 2004.8.6.
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6. További információ

A pályázni kívánó európai vállalatok a következő címre nyújthatják be pályázatukat faxon vagy postán,
illetve az alábbi címen kérhetik az „Audiovizualitás és fejlődés – i2i audiovisual” pályázat benyújtásához
szükséges útmutatót:
EUROPEAN COMMISSION
Costas Daskalakis
DG EAC/ C3
office B100 4/27
rue de Genève 1
B-1049 Brussels – BELGIUM
Fax: +32 2 299 9214
A pályázati felhívás teljes szövege megtalálható az interneten a http://europa.eu.int/comm/avpolicy/media/
i2iav_en.html címen.
A pályázatokat az útmutatóban leírtaknak megfelelően a vonatkozó jelentkezési lapon kell benyújtani.
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Pályázati felhívás(ok) közvetett KTF-tevékenység(ek)re „Az Európai Kutatási Térség integrációja és
megerősítése” nevezű kutatási, technológiai fejlesztési és demonstrációs egyedi program keretén
belül
(2004/C 158/06)
1. Az Európai Közösség az Európai Kutatási Térség létrehozásához és az innovációhoz hozzájáruló kutatási, technológiai
fejlesztési és demonstrációs tevékenységére vonatkozó hatodik
keretprogramjáról (2002–2006) szóló határozatával, valamint a
2002. június 27-i 1513/2002/EK európai 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
demonstrációs egyedi programot (a továbbiakban: egyedi
program).
Az egyedi program 5. cikke (1) bekezdésével összhangban az
Európai Közösségek Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)
2002. december 9-én elfogadta az egyedi program céljait, tudományos és technológiai prioritásait, valamint a megvalósítás
ütemezését részletesen meghatározó munkaprogramot (3) (a
továbbiakban: munkaprogram).

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

2. A közvetett KTF-tevékenység(ek)re irányuló jelenlegi
pályázati felhívás(ok) (a továbbiakban: felhívások) a jelenlegi
általános részt és a mellékletekben leírt különleges feltételeket
foglalja magában/foglalják magukban. A mellékletek a következőket tartalmazzák: a közvetett KTF-tevékenység(ek)re
irányuló pályázat(ok) benyújtásának határidejét, az elbírálás(ok)
befejezésének valószínűsíthető időpontját, az indikatív költségvetést, az érintett pályázati eszközöket és kutatási területeket, a
közvetett KTF-tevékenység(ek)re irányuló pályázat(ok) elbírálási
kritériumait, a résztvevők minimális számát és bármely alkalmazandó korlátozást.
3. A részvételi szabályokban meghatározott feltételeknek
eleget tévő természetes vagy jogi személyeket, akik nem esnek
a részvételi szabályokban vagy az Európai Közösségek általános
költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló,
2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (5)
114. cikkének (2) bekezdésében említett egyik kizárással járó
eset hatálya alá sem (a továbbiakban: pályázók), arra kérjük,
hogy a Bizottságnak nyújtsák be a közvetett KTF-tevékenységekre irányuló olyan pályázataikat, amelyek eleget tesznek
a részvételi szabályokban és az érintett felhívásban foglalt feltételeknek.
(1) HL L 232., 2002.8.29., 1. o.
(2) HL L 294., 2002.10.29., 1. o.
(3) A C(2003)577, C(2003)955, C(2003)1952, C(2003)3543,
C(2003)3555, C(2003)4609 C(2003)5183, C(2004)433, és
C(2004)2002 határozattal módosított C(2002)4789 bizottsági határozat, amelyek közül még egyik sem jelent meg.
(4) HL L 355., 2002.12.30., 23. o.
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( ) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

A pályázók részvételi feltételei teljesülése a közvetett KTF-tevékenység tárgyalásai keretén belül kerül ellenőrzésre. Még ez
előtt azonban a pályázók aláírnak egy nyilatkozatot, amely
igazolja, hogy nem esnek a költségvetési rendelet 93. cikkének
(1) bekezdésében megadott egyetlen eset hatálya alá sem.
Továbbá a Bizottság rendelkezésére bocsátják az Európai
Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról
szóló, 2002. december 23-i 2342/2002/EK, Euratom bizottsági
rendelet (6) 173. cikkének (2) bekezdésében felsorolt információkat.
Az Európai Közösség által elfogadott esélyegyenlőségi politika a
nőket kifejezetten ösztönzi arra, hogy közvetlenül pályázzanak
a közvetett KTF-tevékenységre, vagy vegyenek részt az ilyen
KTF-pályázatok benyújtásában.
4. A Bizottság a felhívással/felhívásokkal kapcsolatban ismertetőt bocsát a pályázók rendelkezésére, amelyben megtalálható
a közvetett KTF-tevékenységekre irányuló pályázatok elkészítésére és benyújtására vonatkozó tájékoztató. A Bizottság kiad
egy iránymutatást a pályázat elbírálásáról és a kiválasztási eljárásokról (7) is. Ezek az ismertetők és iránymutatók a munkaprogramhoz és a felhíváshoz kapcsolódó egyéb információkhoz
hasonlóan beszerezhetők a Bizottságtól a következő címeken:
Európai Bizottság
FP6 információs pult
Kutatási (RTD) Főigazgatóság
B-1049 Brüsszel, Belgium
Honlap: www.cordis.lu/fp6
5. A közvetett KTF-tevékenységekre irányuló pályázatokat a
következő eljárások szerint lehet benyújtani:
– elektronikus pályázatként az Elektronikus Pályázatbenyújtási
Rendszeren (EPSS (8)) keresztül; vagy
– papíron.
A közvetett KTF-intézkedésekre irányuló pályázatoknak két
részből kell állniuk: a formanyomtatványok („A” rész) és a
tartalmi rész („B” rész).
A közvetett KTF-intézkedésekre irányuló pályázatok ezáltal
internetes hozzáférés nélkül vagy internetes hozzáféréssel
egyaránt elkészíthetők, és elektronikusan benyújthatók. A
közvetett KTF-intézkedésekre irányuló pályázatok „B” része
kizárólag PDF („portable document format”, az Adobe Acrobat
3-as vagy magasabb verziójával kompatibilis, beágyazott font
támogatással rendelkező) formátumban nyújtható be. Tömörített („zip”) fájlok kizárásra kerülnek.
(6) HL L 357., 2002.12.31., 1. o.
(7) A legutóbb a 2004. május 18-i C(2004)1855 határozattal módosított 2003. március 27-i C(2003)883 határozat.
(8) Az EPSS a pályázókat pályázataik elektronikus létrehozásában és
benyújtásában segítő eszköz.
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Az EPSS szoftver (interneteses hozzáféréssel vagy anélkül)
elérhető a Cordis honlapról: www.cordis.lu.
Az olyan közvetett KTF-tevékenységekre irányuló elektronikus
pályázatok, amelyek hiányosak, olvashatatlanok vagy vírussal
fertőzöttek, kizárásra kerülnek.
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„FP6 – kutatási pályázatok”
(Pályázati azonosító: FP6-2004-ACC-SSA-2)
Európai Bizottság
Rue de Genève, 1
B-1140 Brüsszel

Közvetett KTF-pályázatok olyan változatai, amelyeket hordozható elektronikus tárolóeszközökön (pl. CD-ROM-on, merevlemezen), e-mailen vagy faxon nyújtanak be, kizárásra kerülnek.

7. A közvetett KTF-tevékenységekre benyújtott pályázatok
legkésőbb a határidő lejártának napján és az érintett felhívásban
meghatározott időben meg kell, hogy érkezzenek a Bizottsághoz. A megadott határidőt követően beérkező közvetett
KTF-tevékenységre benyújtott pályázatok kizárásra kerülnek.

Közvetett KTF-tevékenységekre irányuló pályázatok elkészíthetők és benyújthatók az ismertetőkben található nyomtatványok („papíron”), vagy az EPSS internetes hozzáférés nélküli
verziójának felhasználásával.

Azok a közvetett KTF-tevékenységre benyújtott pályázatok,
amelyek nem tesznek eleget az érintett felhívásban megjelölt
minimális résztvevői számmal kapcsolatos feltételeknek, kizárásra kerülnek.

Közvetett KTF-tevékenységre irányuló hiányos, papíron benyújtott pályázatok kizárásra kerülnek.

Ez érvényes a munkaprogramban megadott bármely további
jogosultsági feltételekre is.

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

8. 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.

6. A közvetett KTF-tevékenységekre postai úton, papíron
benyújtott pályázatok a Bizottsághoz a következő címre
küldendők:

Amennyiben egy közvetett KTF-tevékenységre ugyanazon
pályázatot papíron és elektronikus formában (azaz interneten)
is benyújtják, a Bizottság csak az elektronikusan benyújtott
szöveget vizsgálja meg.

„FP6 – kutatási pályázatok”
(Pályázati azonosító: FP6-2004-ACC-SSA-2)
Európai Bizottság
B-1049 Brüsszel
Saját kezű vagy képviselők általi szállítás esetén (beleértve a
futárszolgálatokat is (1)) a szállítás a következő címre történik:

(1) Amennyiben a futárszolgálatok elkérnék a címzett telefonszámát, a
következő számot kell megadni: (32-2) 2996206 (Virginia Enache).

9. Amennyiben a vonatkozó felhívás említi, közvetett KTFtevékenységekre benyújtott pályázatok jövőbeli elbírálás keretén
belül is felvehetők.
10. A felhívással kapcsolatos minden egyes kapcsolatfelvétel
(pl. információkérés, vagy közvetett KTF-tevékenységre irányuló
pályázat benyújtása) esetén a pályázónak hivatkoznia kell a
vonatkozó pályázati azonosítóra.
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MELLÉKLET
1. Specifikus program: Az Európai Kutatási Térség integrációja és megerősítése
2. Tematikus prioritás/Terület: Valamennyi tematikus prioritási terület.
3. A pályázat címe: Specifikus támogató cselekvések (SSA) a társult tagjelölt országok számára.
4. Pályázati azonosító: FP6-2004-ACC-SSA-2
5. Közzététel napja: 2004. június 15.
6. Jelentkezési határidő: 2004. október 14., 17 óra (brüsszeli helyi idő).
7. Teljes irányadó költségvetés: 19 800 000 euró
8. Terület és eszközök:
Terület

Lásd a munkaprogram D. mellékletét

Eszközök

Specifikus támogató cselekvés

9. A résztvevők minimális száma:
Eszköz

Specifikus támogató cselekvés

Minimális szám

egy társult tagjelölt ország egy jogalanya ( (1))

(1) ACC: társult tagjelölt országok – Bulgária, Románia és Törökország.

10. Részvételt érintő korlátozás: nincs.
11. Konzorcium-megállapodás: Az RTD-cselekvések e felhívás alapján kiválasztott résztvevőinek nem kell konzorcium-megállapodást kötniük.
12. Értékelési eljárás:
– a pályázatok értékelése egy lépcsőben történik,
– a pályázatok értékelése nem anonim módon történik.
13. Értékelési kritériumok: az egyes eszközökre alkalmazandó kritériumokat (beleértve azok egyedi súlyát és
küszöbértékét, valamint az általános küszöbértéket) illetően lásd a munkaprogram B. mellékletét.
14. Indikatív értékelés és a kiválasztás időrendje:
– értékelési eredmények: két hónappal a 6. pontban említett vonatkozó jelentkezési határidő után,
– a szerződések aláírása: hat hónappal a 6. pontban említett vonatkozó jelentkezési határidő után.
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Pályázati felhívás(ok) közvetett KTF-tevékenység(ek)re „Az Európai Kutatási Térség integrációja és
megerősítése” nevezű kutatási, technológiai fejlesztési és demonstrációs egyedi program keretén
belül
(2004/C 158/07)
1. Az Európai Közösség az Európai Kutatási Térség létrehozásához és az innovációhoz hozzájáruló kutatási, technológiai
fejlesztési és demonstrációs tevékenységére vonatkozó hatodik
keretprogramjáról (2002-2006) szóló határozatával, valamint a
2002. június 27-i 1513/2002/EK európai 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
demonstrációs egyedi programot (a továbbiakban: egyedi
program).
Az egyedi program 5. cikke (1) bekezdésével összhangban az
Európai Közösségek Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)
2002. december 9-én elfogadta az egyedi program céljait, tudományos és technológiai prioritásait, valamint a megvalósítás
ütemezését részletesen meghatározó munkaprogramot (3) (a
továbbiakban: munkaprogram).

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

2. A közvetett KTF-tevékenység(ek)re irányuló jelenlegi
pályázati felhívás(ok) (a továbbiakban: felhívások) a jelenlegi
általános részt és a mellékletekben leírt különleges feltételeket
foglalja magában/foglalják magukban. A mellékletek a következőket tartalmazzák: a közvetett KTF-tevékenység(ek)re
irányuló pályázat(ok) benyújtásának határidejét, az elbírálás(ok)
befejezésének valószínűsíthető időpontját, az indikatív költségvetést, az érintett pályázati eszközöket és kutatási területeket, a
közvetett KTF-tevékenység(ek)re irányuló pályázat(ok) elbírálási
kritériumait, a résztvevők minimális számát és bármely alkalmazandó korlátozást.
3. A részvételi szabályokban meghatározott feltételeknek
eleget tévő természetes vagy jogi személyeket, akik nem esnek
a részvételi szabályokban vagy az Európai Közösségek általános
költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló,
2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (5)
114. cikkének (2) bekezdésében említett egyik kizárással járó
eset hatálya alá sem (a továbbiakban: pályázók), arra kérjük,
hogy a Bizottságnak nyújtsák be a közvetett KTF-tevékenysé(1) HL L 232., 2002.8.29., 1. o.
(2) HL L 294., 2002.10.29., 1. o.
(3) A C(2003)577, C(2003)955, C(2003)1952, C(2003)3543,
C(2003)3555, C(2003)4609 C(2003)5183, C(2004)433, és
C(2004)2002 határozattal módosított C(2002)4789 bizottsági határozat, amelyek közül még egyik sem jelent meg.
(4) HL L 355., 2002.12.30., 23. o.
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gekre irányuló olyan pályázataikat, amelyek eleget tesznek
a részvételi szabályokban és az érintett felhívásban foglalt feltételeknek.
A pályázók részvételi feltételei teljesülése a közvetett KTF-tevékenység tárgyalásai keretén belül kerül ellenőrzésre. Még ez
előtt azonban a pályázók aláírnak egy nyilatkozatot, amely
igazolja, hogy nem esnek a költségvetési rendelet 93. cikkének
(1) bekezdésében megadott egyetlen eset hatálya alá sem.
Továbbá a Bizottság rendelkezésére bocsátják az Európai
Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról
szóló, 2002. december 23-i 2342/2002/EK, Euratom bizottsági
rendelet (6) 173. cikkének (2) bekezdésében felsorolt információkat.

Az Európai Közösség által elfogadott esélyegyenlőségi politika a
nőket kifejezetten ösztönzi arra, hogy közvetlenül pályázzanak
a közvetett KTF-tevékenységre, vagy vegyenek részt az ilyen
KTF-pályázatok benyújtásában.

4. A Bizottság a felhívással/felhívásokkal kapcsolatban ismertetőt bocsát a pályázók rendelkezésére, amelyben megtalálható
a közvetett KTF-tevékenységekre irányuló pályázatok elkészítésére és benyújtására vonatkozó tájékoztató. A Bizottság kiad
egy iránymutatást a pályázat elbírálásáról és a kiválasztási eljárásokról (7) is. Ezek az ismertetők és iránymutatók a munkaprogramhoz és a felhíváshoz kapcsolódó egyéb információkhoz
hasonlóan beszerezhetők a Bizottságtól a következő címeken:
Európai Bizottság
FP6 információs pult
Kutatási (RTD) Főigazgatóság
B-1049 Brüsszel, Belgium
Honlap: www.cordis.lu/fp6

5. A közvetett KTF-tevékenységekre irányuló pályázatokat a
következő eljárások szerint lehet benyújtani:
– elektronikus pályázatként az Elektronikus Pályázatbenyújtási
Rendszeren (EPSS (8)) keresztül; vagy
– papíron.

A közvetett KTF-intézkedésekre irányuló pályázatoknak két
részből kell állniuk: a formanyomtatványok („A” rész) és a
tartalmi rész („B” rész).
(6) HL L 357., 2002.12.31., 1. o.
(7) A legutóbb a 2004. május 18-i C(2004)1855 határozattal módosított 2003. március 27-i C(2003)883 határozat.
(8) Az EPSS a pályázókat pályázataik elektronikus létrehozásában és
benyújtásában segítőeszköz.
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A közvetett KTF-intézkedésekre irányuló pályázatok ezáltal
internetes hozzáférés nélkül vagy internetes hozzáféréssel
egyaránt elkészíthetők, és elektronikusan benyújthatók. A
közvetett KTF-intézkedésekre irányuló pályázatok „B” része
kizárólag PDF („portable document format”, az Adobe Acrobat
3-as vagy magasabb verziójával kompatibilis, beágyazott font
támogatással rendelkező) formátumban nyújtható be. Tömörített („zip”) fájlok kizárásra kerülnek.
Az EPSS szoftver (interneteses hozzáféréssel vagy anélkül)
elérhető a Cordis honlapról: www.cordis.lu.
Az olyan közvetett KTF-tevékenységekre irányuló elektronikus
pályázatok, amelyek hiányosak, olvashatatlanok vagy vírussal
fertőzöttek, kizárásra kerülnek.
Közvetett KTF-pályázatok olyan változatai, amelyeket hordozható elektronikus tárolóeszközökön (pl. CD-ROM-on, merevlemezen), e-mailen vagy faxon nyújtanak be, kizárásra kerülnek.
Közvetett KTF-tevékenységekre irányuló pályázatok elkészíthetők és benyújthatók az ismertetőkben található nyomtatványok („papíron”), vagy az EPSS internetes hozzáférés nélküli
verziójának felhasználásával.
Közvetett KTF-tevékenységre irányuló hiányos, papíron benyújtott pályázatok kizárásra kerülnek.

2004.6.15.

Saját kezű vagy képviselők általi szállítás esetén (beleértve a
futárszolgálatokat is (1)) a szállítás a következő címre történik:
„FP6 – kutatási pályázatok”
(Pályázati azonosító: FP6-2004-TC-SSA-General)
Európai Bizottság
Rue de Genève, 1
B-1140 Brüsszel
7. A közvetett KTF-tevékenységekre benyújtott pályázatok
legkésőbb a határidő lejártának napján és az érintett felhívásban
meghatározott időben meg kell, hogy érkezzenek a Bizottsághoz. A megadott határidőt követően beérkező közvetett
KTF-tevékenységre benyújtott pályázatok kizárásra kerülnek.
Azok a közvetett KTF-tevékenységre benyújtott pályázatok,
amelyek nem tesznek eleget az érintett felhívásban megjelölt
minimális résztvevői számmal kapcsolatos feltételeknek, kizárásra kerülnek.
Ez érvényes a munkaprogramban megadott bármely további
jogosultsági feltételekre is.
8. 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.

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

Amennyiben egy közvetett KTF-tevékenységre ugyanazon
pályázatot papíron és elektronikus formában (azaz interneten)
is benyújtják, a Bizottság csak az elektronikusan benyújtott
szöveget vizsgálja meg.

6. A közvetett KTF-tevékenységekre postai úton, papíron
benyújtott pályázatok a Bizottsághoz a következő címre
küldendők:

9. Amennyiben a vonatkozó felhívás említi, közvetett KTFtevékenységekre benyújtott pályázatok jövőbeli elbírálás keretén
belül is felvehetők.

„FP6 – kutatási pályázatok”
(Pályázati azonosító: FP6-2004-TC-SSA-General)
Európai Bizottság
B-1049 Brüsszel

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

(1) Amennyiben a futárszolgálatok elkérnék a címzett telefonszámát, a
következő számot kell megadni: (32-2) 296 3061 (Daniel Descoutures).

2004.6.15.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

HU

C 158/21

MELLÉKLET
1. Specifikus program: Az Európai Kutatási Térség integrációja és megerősítése
2. Tematikus prioritás/Terület: Valamennyi tematikus prioritási terület
3. A pályázat címe: Specifikus támogató cselekvések (SSA) a célországok számára
4. Pályázati azonosító: FP6-2004-TC-SSA-General
5. Közzététel napja: 2004. június 15.
6. Jelentkezési határidő: 2004. október 14., 17 óra (brüsszeli helyi idő).
7. Teljes irányadó költségvetés: 2 900 000 euró
8. Terület és eszközök:
Terület

Eszközök

Lásd a munkaprogram E. mellékletét

Specifikus támogató cselekvés

9. A résztvevők minimális száma:
Eszköz

Specifikus támogató cselekvés

Minimális szám

egy jogalany egy olyan országból, mely S&T együttműködési megállapodást
kötött az EK-val, vagy ilyen megállapodásról tárgyal (1)

(1) Amint azt a munkaprogram meghatározza, a harmadik országokból származó, valamint az EK-val kötött S&T (Science and
Technology) együttműködési megállapodással rendelkező vagy ilyen megállapodásról tárgyaló kiválasztott résztvevők közösségi
pénzügyi hozzájárulásban részesülhetnek.

10. Részvételt érintő korlátozás: nincs.
11. Konzorcium-megállapodás: Az RTD-cselekvések e felhívás alapján kiválasztott résztvevőinek nem kell konzorcium-megállapodást kötni.
12. Értékelési eljárás:
– a pályázatok értékelése egy lépcsőben történik,
– a pályázatok értékelése nem anonim módon történik.
13. Értékelési kritériumok: az egyes eszközökre alkalmazandó kritériumokat (beleértve azok egyedi súlyát és
küszöbértékét, valamint az általános küszöbértéket) illetően lásd a munkaprogram B. mellékletét.
14. Indikatív értékelés és a kiválasztás időrendje:
– értékelési eredmények: két hónappal a 6. pontban említett vonatkozó jelentkezési határidő után,
– a szerződések aláírása: hat hónappal a 6. pontban említett vonatkozó jelentkezési határidő után.
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Pályázati felhívás(ok) közvetett KTF-tevékenység(ek)re „Az Európai Kutatási Térség integrációja és
megerősítése” nevű kutatási, technológiai fejlesztési és demonstrációs egyedi program keretén
belül
(2004/C 158/08)
1. Az Európai Közösség az Európai Kutatási Térség létrehozásához és az innovációhoz hozzájáruló kutatási, technológiai
fejlesztési és demonstrációs tevékenységére vonatkozó hatodik
keretprogramjáról (2002-2006) szóló határozatával, valamint a
2002. június 27-i 1513/2002/EK európai 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
demonstrációs egyedi programot (a továbbiakban: egyedi
program).
Az egyedi program 5. cikke (1) bekezdésével összhangban az
Európai Közösségek Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)
2002. december 9-én elfogadta az egyedi program céljait, tudományos és technológiai prioritásait, valamint a megvalósítás
ütemezését részletesen meghatározó munkaprogramot (3) (a
továbbiakban: munkaprogram).

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

2. A közvetett KTF-tevékenység(ek)re irányuló jelenlegi
pályázati felhívás(ok) (a továbbiakban: felhívások) a jelenlegi
általános részt és a mellékletekben leírt különleges feltételeket
foglalja magában/foglalják magukban. A mellékletek a következőket tartalmazzák: a közvetett KTF-tevékenység(ek)re
irányuló pályázat(ok) benyújtásának határidejét, az elbírálás(ok)
befejezésének valószínűsíthető időpontját, az indikatív költségvetést, az érintett pályázati eszközöket és kutatási területeket, a
közvetett KTF-tevékenység(ek)re irányuló pályázat(ok) elbírálási
kritériumait, a résztvevők minimális számát és bármely alkalmazandó korlátozást.
3. A részvételi szabályokban meghatározott feltételeknek
eleget tévő természetes vagy jogi személyeket, akik nem esnek
a részvételi szabályokban vagy az Európai Közösségek általános
költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló,
2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (5)
114. cikkének (2) bekezdésében említett egyik kizárással járó
eset hatálya alá sem (a továbbiakban: pályázók), arra kérjük,
hogy a Bizottságnak nyújtsák be a közvetett KTF-tevékenységekre irányuló olyan pályázataikat, amelyek eleget tesznek
a részvételi szabályokban és az érintett felhívásban foglalt feltételeknek.
(1) HL L 232., 2002.8.29., 1. o.
(2) HL L 294., 2002.10.29., 1. o.
(3) A C(2003)577, C(2003)955, C(2003)1952, C(2003)3543,
C(2003)3555, C(2003)4609 C(2003)5183, C(2004)433 és
C(2004)2002 határozattal módosított C(2002)4789 bizottsági határozat, amelyek közül még egyik sem jelent meg.
(4) HL L 355., 2002.12.30., 23. o.
5
( ) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

A pályázók részvételi feltételei a közvetett KTF-tevékenység
tárgyalásai keretén belül kerülnek ellenőrzésre. Még ez előtt
azonban a pályázók aláírnak egy nyilatkozatot, amely igazolja,
hogy nem esnek a költségvetési rendelet 93. cikkének (1)
bekezdésében megadott egyetlen eset hatálya alá sem. Továbbá
a Bizottság rendelkezésére bocsátják az Európai Közösségek
általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről
szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtására
vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2002.
december 23-i 2342/2002/EK, EURATOM bizottsági rendelet (6) 173. cikkének (2) bekezdésében felsorolt információkat.

Az Európai Közösség által elfogadott esélyegyenlőségi politika a
nőket kifejezetten ösztönzi arra, hogy közvetlenül pályázzanak
a közvetett KTF-tevékenységre, vagy vegyenek részt az ilyen
KTF-pályázatok benyújtásában.

4. A Bizottság a felhívással/felhívásokkal kapcsolatban ismertetőt bocsát a pályázók rendelkezésére, amelyben megtalálható
a közvetett KTF-tevékenységekre irányuló pályázatok elkészítésére és benyújtására vonatkozó tájékoztató. A Bizottság kiad
egy iránymutatást a pályázat elbírálásáról és a kiválasztási eljárásokról (7) is. Ezek az ismertetők és iránymutatók a munkaprogramhoz és a felhíváshoz kapcsolódó egyéb információkhoz
hasonlóan beszerezhetők a Bizottságtól a következő címeken:

Európai Bizottság
FP6 információs pult
Kutatási (RTD) Főigazgatóság
B-1049 Brüsszel, Belgium
Honlap: www.cordis.lu/fp6

5. Közvetett KTF-tevékenységekre irányuló pályázatokat kizárólag elektronikus pályázat formájában lehet benyújtani a
webalapú Elektronikus Pályázatbenyújtási Rendszeren keresztül
(EPSS (8)). Különleges esetekben azonban egy koordinátor a
Bizottságtól engedélyt kérhet papíron történő benyújtásra a
felhívás határidejének lejárta előtt. Ezt írásban kell megtenni, és
a következő címek egyikére kell elküldeni: European Commission, Directorate General RTD, Directorate G, Office: MO75 613, B-1049 Brussels, Belgium, Tel. (32-2) 299.83.15, Fax (322) 296.70.23 vagy rtd-nmp@cec.eu.int. A kérelem mellé
csatolni kell a kivételes elbánás kérelmezésének indoklását. A
papíron történő benyújtást választó pályázók vállalják a felelősséget, hogy ilyen mentességi kérelmek és a velük járó eljárások
a felhívás határidejére való tekintettel időben elkészülnek, illetve
befejeződnek.
(6) HL L 357., 2002.12.31., 1. o.
(7) A legutóbb a 2004. május 18-i C(2004)1855 határozattal módosított 2003. március 27-i C(2003)883 határozat.
(8) Az EPSS a pályázókat pályázataik elektronikus létrehozásában és
benyújtásában segítő eszköz.
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Minden közvetett KTF-tevékenységre irányuló pályázatnak két
részből kell állnia: az űrlapokból (A. rész) és a tartalomból (B.
rész).
A közvetett KTF-intézkedésekre irányuló pályázatok internetes
hozzáférés nélkül vagy internetes hozzáféréssel egyaránt elkészíthetők, és elektronikusan benyújthatók. A közvetett KTFtevékenységre irányuló pályázatokat PDF formátumban kell
benyújtani („portable document format”, amely kompatibilis az
Adobe 3. vagy magasabb szintű verziójával beágyazott
betűtípussal). Tömörített („zippelt”) fájlok kizárásra kerülnek.
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6. A közvetett KTF-tevékenységekre benyújtott pályázatok
legkésőbb a határidő lejártának napján és az érintett felhívásban
meghatározott időben meg kell, hogy érkezzenek a Bizottsághoz. A megadott határidőt követően beérkező közvetett
KTF-tevékenységre benyújtott pályázatok kizárásra kerülnek.
Azok a közvetett KTF-tevékenységre benyújtott pályázatok,
amelyek nem tesznek eleget az érintett felhívásban megjelölt
minimális résztvevői számmal kapcsolatos feltételeknek, kizárásra kerülnek.

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

Ez érvényes a munkaprogramban megadott bármely további
jogosultsági feltételekre is.

Az olyan közvetett KTF-tevékenységekre irányuló elektronikus
pályázatok, amelyek hiányosak, olvashatatlanok vagy vírussal
fertőzöttek, kizárásra kerülnek.

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.

Közvetett KTF-pályázatok olyan változatai, amelyeket hordozható elektronikus tárolóeszközökön (pl. CD-ROM-on, merevlemezen), e-mailen vagy faxon nyújtanak be, kizárásra kerülnek.
Közvetett KTF-tevékenységre irányuló hiányos, papíron benyújtott pályázatok kizárásra kerülnek.
További információkat a pályázatok benyújtásának különféle
eljárásairól a pályázat elbírálásáról és a kiválasztási eljárásról
szóló iránymutatás J. mellékletében olvashatnak.

8. Amennyiben a vonatkozó felhívás említi, közvetett KTFtevékenységekre benyújtott pályázatok jövőbeli elbírálás keretén
belül is felvehetők.
9. A felhívással kapcsolatos minden egyes kapcsolatfelvétel
(pl. információkérés, vagy közvetett KTF-tevékenységre irányuló
pályázat benyújtása) esetén a pályázónak hivatkoznia kell a
vonatkozó pályázati azonosítóra.
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1. MELLÉKLET
1. Specifikus program: Az Európai Kutatási Térség integrációja és megerősítése.
2. Tematikus prioritások/területek: a 2. tematikus prioritás: „Az információs társadalommal kapcsolatos technológiák ” (IST) és a 3. tematikus prioritás: „Nanotechnológiák és nanotudományok, tudásalapú többfunkciós anyagok,
új gyártási eljárások és eszközök” (NMP).
3. A pályázat címe: Második közös felhívás a 2. és 3. tematikus prioritásokra.
4. Pályázati azonosító: FP6-2004-IST-NMP-2.
5. Közzététel napja (1): 2004. június 15.
6. Jelentkezési határidő(k) (2): 2004.10.14. 17 óra (brüsszeli helyi idő).
7. Teljes irányadó költségvetés: 180 millió euró, a három különböző célkitűzés közötti arányos lebontásban (a 2. és
3. prioritás közös költségvetése).
8. A felhívás tárgyát képező területek és eszközök: A pályázatoknak az alábbi célkitűzéseket kell követniük:
TERÜLET

Eszköz(ök)

IST-NMP-1 Integrációs technológiák gyors és rugalmas gyártóvállalat
számára

IP; STREP; SSA

IST-NMP-2 Bioérzékelők diagnosztikai és egészséggondozási célokra

IP; STREP; SSA

IST-NMP-3 Nanofotonikai és nanoelektronikus eszközök gyártására használt
anyagok, berendezések és eljárások

IP STREP; SSA

9. A résztvevők minimális száma (3):
Célkitűzés

Minimális szám

IP és STREP

Három független jogalany három különböző tagállamból vagy társult
országból, amelyek közül legalább kettő valamely tagállamból vagy társult
tagjelölt országból származik

SSA

Egy jogalany

Az ipar várhatóan vezető szerepet tölt be az integrált projektekben (IP), és adott esetben a specifikus célzott kutatási
projektekben (STREP).
10. Részvételt érintő korlátozás: nincs.
11. Konzorcium-megállapodás: Az IP résztvevőinek konzorcium-megállapodást kell kötniük.
12. Értékelési eljárás: A pályázatok értékelése egy lépcsőben történik. A pályázókat kérik, hogy tartsák tiszteletben a
Pályázati útmutatóban leírt maximális oldalszámot (12-es betűméret). A pályázatok értékelése nem anonim módon
történik.
13. Értékelési kritériumok: Az egyes eszközökre alkalmazandó kritériumokat illetően lásd a munkaprogram B.
mellékletét.
14. Indikatív értékelés és kiválasztási határidők: az értékelési eredmények várhatóan a jelentkezési határidő után két
hónappal állnak rendelkezésre.

(1) E felhívás közzétételéért felelős főigazgató e felhívást közzéteheti a közzététel tervezett időpontja előtt vagy után egy hónappal.
(2) Amennyiben a közzététel tervezett időpontját (lásd előző lábjegyzet) előrehozzák vagy késleltetik, a jelentkezési határidő ennek megfelelően pontosításra kerül
(3) MS = az EU tagállamai; AS (beleértve ACC) = társult államok; ACC = társult tagjelölt országok. A közvetett cselekvésekben egyedüliként részt vehet bármely olyan jogalany, melyet az egyik tagállamban vagy társult államban létesítettek és amely a résztvevők kívánt
számából áll.
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2. MELLÉKLET
1. Specifikus program: Az Európai Kutatási Térség integrációja és megerősítése.
2. Tevékenységek: „Nanotechnológiák és nanotudományok, tudásalapú többfunkciós anyagok, új gyártási eljárások és
eszközök” tematikus prioritási terület.
3. A pályázat címe: EK-NSF által koordinált tevékenység a számítógépes anyagkutatás terén.
4. Pályázati azonosító: FP6-2004-NMP-NSF-1.
5. Közzététel napja (1): 2004. június 15.
6. Jelentkezési határidő(k) (2): 2004. október 14., 17 óra (brüsszeli helyi idő).
7. Teljes irányadó költségvetés: 6 millió euró (hasonló szintű támogatás várható az NSF-től az Egyesült Államokbeli
kutatócsoportok közös projektekben való részvételének támogatására ).
Eszköz

(millió) euró

STREP

6 (*)

(*) Az e felhívás rendelkezésére álló irányadó költségvetés alapján kb. öt pályázat támogatása várható.

8. A felhívás tárgyát képező területek és eszközök:
Terület

Eszköz

NMP-NSF-1 EK-NSF által koordinált tevékenység a számítógépes anyagkutatás terén

STREP

9. A résztvevők minimális száma:
Eszköz

STREP

A résztvevők minimális száma

Három független jogalany három különböző tagállamból
vagy társult országból, melyek közül legalább kettő valamely tagállamból vagy társult tagjelölt országból származik (*)

(*) Az európai és USA-beli partnerek arányos részvételét kérik.

10. Részvételt érintő korlátozások: nincs.
11. Konzorcium-megállapodások: A STREP-ben e felhívás eredményeként résztvevőknek ajánlott, de nem kötelező
konzorcium-megállapodást kötni.
12. Értékelési eljárás:
– A STREP-pályázatok értékelése egy lépcsőben történik az FP6-ra vonatkozó szabályok és az NMP munkaprogram
B. mellékletének 2003 decemberi kiadása alapján. Az NSF-hez benyújtott pályázatokra (3) az NSF értékelési
eljárásokat alkalmazzák.
– A pályázatok értékelése nem anonim módon történik.
13. Értékelési kritériumok:
– Az egyes eszközökre alkalmazandó kritériumokat (beleértve azok egyedi súlyát és küszöbértékét, valamint az általános küszöbértéket), illetve azok alkalmazását illetően lásd az NMP munkaprogram B mellékletét.
– Az értékelés során figyelembe veszik a pályázatok jelentőségét a 3. prioritás általános célkitűzései, valamint a
felhívás által lefedett valamennyi témával kapcsolatban ismertetett egyedi célkitűzések tekintetében.
14. Indikatív értékelés és a szerződéskötés ütemezése: Értékelési eredmények: várhatóan a jelentkezési határidő
után két hónappal állnak rendelkezésre.

(1) E felhívás közzétételéért felelős főigazgató e felhívást közzéteheti a közzététel tervezett időpontja előtt vagy után egy hónappal.
(2) Amennyiben a közzététel tervezett időpontját (lásd előző lábjegyzet) előrehozzák vagy késleltetik, a jelentkezési határidő ennek megfelelően pontosításra kerül
(3) Pénzügyi támogatás elnyerése érdekében a pályázatokat párhuzamosan mind az EK-hoz, mind az NSF-hez be kell nyújtani. Tengerentúli pénzáramlás nem lesz. Az európai kutatócsoportok az FP6 szabályoknak megfelelően elküldik a pályázatot az EK-hoz, az USA
kutatócsoportok pedig az NSF-hez (lásd www.nsf.org). A két pályázatnak értelemszerűen követnie kell az EK, ill. NSF pályázati útmutatókat, technikai részüknek azonban meg kell egyeznie.
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Pályázati felhívások közvetett KTF-tevékenységekre „Az Európai Kutatási Térség integrációja és
megerősítése” nevű kutatási, technológiai fejlesztési és demonstrációs egyedi program keretén
belül
Tematikus prioritások/területek: Információs társadalmi technológiák (IST)
Pályázati azonosító: FP6-2004-IST-3
Pályázati azonosító: FP6-2004-IST-FETPI
(2004/C 158/09)
1. Az Európai Közösség az Európai Kutatási Térség létrehozásához és az innovációhoz hozzájáruló kutatási, technológiai
fejlesztési és demonstrációs tevékenységére vonatkozó hatodik
keretprogramjáról (2002-2006) szóló határozatával, valamint a
2002. június 27-i 1513/2002/EK európai 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
demonstrációs egyedi programot (a továbbiakban: egyedi
program).

3. A részvételi szabályokban meghatározott feltételeknek
eleget tévő természetes vagy jogi személyeket, 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 rendelet (5)
114. cikkének (2) bekezdésében említett egyik kizárással járó
eset hatálya alá sem (a továbbiakban: pályázók), arra kérjük,
hogy a Bizottságnak nyújtsák be a közvetett KTF-tevékenységekre irányuló olyan pályázataikat, amelyek eleget tesznek
a részvételi szabályokban és az érintett felhívásban foglalt feltételeknek.

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

A pályázók részvételi feltételei a közvetett KTF-tevékenység
tárgyalásai keretén belül kerülnek ellenőrzésre. Még ez előtt
azonban a pályázók aláírnak egy nyilatkozatot, amely igazolja,
hogy nem esnek a költségvetési rendelet 93. cikkének (1)
bekezdésében megadott egyetlen eset hatálya alá sem. Továbbá
a Bizottság rendelkezésére bocsátják az Európai Közösségek
általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről
szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtására
vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2002.
december 23-i 2342/2002/EK, Euratom bizottsági rendelet (6)
173. cikkének (2) bekezdésében felsorolt információkat.

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

2. A közvetett KTF-tevékenységekre irányuló jelenlegi pályázati felhívások (a továbbiakban: felhívások) a jelenlegi általános
részt és a mellékletekben leírt különleges feltételeket foglalja
magában/foglalják magukban. A mellékletek a következőket
tartalmazzák: a közvetett KTF-tevékenységekre irányuló pályázatok benyújtásának határidejét, az elbírálások befejezésének
valószínűsíthető időpontját, az indikatív költségvetést, az érintett pályázati eszközöket és kutatási területeket, a közvetett
KTF-tevékenységekre irányuló pályázatok elbírálási kritériumait,
a résztvevők minimális számát és bármely alkalmazandó korlátozást.
(1) HL L 232., 2002.8.29., 1. o.
(2) HL L 294., 2002.10.29., 1. o.
(3) A C(2002)4789, C(2003)577, C(2003)955, C(2003)1952,
C(2003)3543,
C(2003)3555,
C(2003)4609,
C(2003)5183,
C(2004)433 és C(2004)2002 bizottsági határozat, amelyek közül
még egyik sem jelent meg.
(4) HL L 355., 2002.12.30., 23. o.

Az Európai Közösség által elfogadott esélyegyenlőségi politika a
nőket kifejezetten ösztönzi arra, hogy közvetlenül pályázzanak
a közvetett KTF-tevékenységre, vagy vegyenek részt az ilyen
KTF-pályázatok benyújtásában.

4. A Bizottság a felhívással/felhívásokkal kapcsolatban ismertetőt bocsát a pályázók rendelkezésére, amelyben megtalálható
a közvetett KTF-tevékenységekre irányuló pályázatok elkészítésére és benyújtására vonatkozó tájékoztató. A Bizottság szintén
kiad egy iránymutatást a pályázat elbírálásáról és a kiválasztási
eljárásokról (7). Ezek az ismertetők és iránymutatók a munkaprogramhoz és a felhíváshoz kapcsolódó egyéb információkhoz
hasonlóan beszerezhetők a Bizottságtól a következő címeken:
Európai Bizottság
IST információs pult
Kutatási (INFSO) Főigazgatóság
BU31 1/19
B-1049 Brüsszel, Belgium
e-mail: ist@cec.eu.int
Honlap: www.cordis.lu/ist
(5) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
(6) HL L 357., 2002.12.31., 1. o.
(7) A legutóbb a 2004. május 18-i C(2004)1855 határozattal módosított 2003. március 27-i C(2003) 883 határozat.
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5. Közvetett KTF-tevékenységekre irányuló pályázatokat kizárólag elektronikus pályázat formájában lehet benyújtani a
webalapú Elektronikus Pályázatbenyújtási Rendszeren keresztül
(EPSS (1)). Különleges esetekben azonban egy koordinátor a
Bizottságtól engedélyt kérhet papíron történő benyújtásra a
felhívás határidejének lejárta előtt. Ezt írásban kell megtenni, és
a következő címek egyikére kell elküldeni:
Európai Bizottság
IST információs pult
Kutatási (INFSO) Főigazgatóság
BU31 1/19
B-1049 Brüsszel, Belgium
e-mail: ist@cec.eu.int
A kérelem mellé csatolni kell a kivételes elbánás kérelmezésének indoklását. A papíron történő benyújtást választó
pályázók vállalják a felelősséget, hogy ilyen mentességi
kérelmek és a velük járó eljárások a felhívás határidejére való
tekintettel időben elkészülnek, illetve befejeződnek.
Minden közvetett KTF-tevékenységre irányuló pályázatnak két
részből kell állnia: az űrlapokból (A. rész) és a tartalomból (B.
rész).
A közvetett KTF-tevékenységre irányuló pályázatokat PDF
formátumban kell benyújtani („portable document format”,
amely kompatibilis az Adobe 3. vagy magasabb szintű verziójával beágyazott betűtípussal). Tömörített („zippelt”) fájlok kizárásra kerülnek.
Az EPSS szoftver (internetes hozzáféréssel vagy anélkül)
elérhető a Cordis honlapról: www.cordis.lu. Közvetett KTF-tevékenységekre irányuló pályázatokat interneten ugyanezen a
honlapon lehet benyújtani.A közvetett KTF-intézkedésekre
irányuló pályázatok internetes hozzáférés nélkül vagy internetes
hozzáféréssel egyaránt elkészíthetők, és elektronikusan benyújthatók.
Kivétel az elektronikusan benyújtott (EPSS-en keresztül) közvetett KTF-tevékenységre irányuló pályázatok.

(1) Az EPSS a pályázókat pályázataik elektronikus létrehozásában és
benyújtásában segítőeszköz.
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További információkat a pályázatok benyújtásának különféle
eljárásairól a pályázat elbírálásáról és a kiválasztási eljárásról
szóló iránymutatás J. mellékletében olvashatnak.
Az olyan közvetett KTF-tevékenységekre irányuló elektronikus
pályázatok, amelyek hiányosak, olvashatatlanok vagy vírussal
fertőzöttek, kizárásra kerülnek.
Közvetett KTF-pályázatok olyan változatai, amelyeket hordozható elektronikus tárolóeszközökön (pl. CD-ROM-on, merevlemezen), e-mailen vagy faxon nyújtanak be, kizárásra kerülnek.
6. A közvetett KTF-tevékenységekre benyújtott pályázatok
legkésőbb a határidő lejártának napján és az érintett felhívásban
meghatározott időben meg kell, hogy érkezzenek a Bizottsághoz. A megadott határidőt követően beérkező közvetett
KTF-tevékenységre benyújtott pályázatok kizárásra kerülnek.
Azok a közvetett KTF-tevékenységre benyújtott pályázatok,
amelyek nem tesznek eleget az érintett felhívásban megjelölt
minimális résztvevői számmal kapcsolatos feltételeknek, kizárásra kerülnek.
Ez érvényes a munkaprogramban megadott bármely további
jogosultsági feltételekre is.
7. Abban az esetben, ha ugyanazon közvetett KTF-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 KTFtevékenységekre benyújtott pályázatok jövőbeli elbírálás keretén
belül is felvehetők.
9. A felhívással kapcsolatos minden egyes kapcsolatfelvétel
(pl. információkérés, vagy közvetett KTF-tevékenységre irányuló
pályázat benyújtása) esetén a pályázónak hivatkoznia kell a
vonatkozó pályázati azonosítóra.
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MELLÉKLET
1. Specifikus program: Az Európai Kutatási Térség integrációja és megerősítése
2. Tematikus prioritások/területek: Információs társadalmi technológiák (IST)
3. A pályázat címe: Az IST prioritás 3. felhívása
4. Pályázati azonosító: FP6-2004-IST-3
5. Közzététel napja: 2004.6.15.
6. Jelentkezési határidő: 2004.9.22., 17 óra (brüsszeli helyi idő).
7. Teljes irányadó költségvetés: 28 millió euró, melyből
– 10 millió euró a 2.3.6.1. célkitűzésre
– 8 millió euró a 2.3.6.2. célkitűzésre
– 10 millió euró a 2.3.6.3. célkitűzésre
8. A felhívás tárgyát képező területek és eszközök:
A pályázatoknak az alábbi célkitűzéseket kell követniük:
– 2.3.6.1.: Az új tagállamok (NMS) és a társult tagjelölt országok (ACC) szervezetei részvételének ösztönzése, bátorítása és elősegítése az IST tevékenységeiben.
– 2.3.6.2.: A jövőbeni IST nemzetközi együttműködés előkészítése.
– 2.3.6.3: Az Európai Gazdasági Térség célkitűzései elérésének előmozdítása egy adott IST-területen. (A koordinált
cselekvésekben való részvétel korlátozásaival kapcsolatban lásd alább a 10. pontot.)
A célkitűzések az alábbi eszközöket használó cselekvések számára nyitottak:
Célkitűzés

Eszköz(ök)

2.3.6.1.

Specifikus támogató cselekvések

2.3.6.2. és 2.3.6.3.

Koordinációs cselekvések, specifikus támogató cselekvések

9. A résztvevők minimális száma (1):
Célkitűzés

Valamennyi célkitűzés

Minimális szám

Koordinációs cselekvések: három független jogalany három különböző tagállamból vagy társult országból, melyek közül legalább kettő tagállami vagy
társult tagjelöltbeli
Specifikus támogató cselekvések: egy jogalany

(1) MS = az EU tagállamai; AS (beleértve ACC) = társult államok; ACC = társult tagjelölt országok. A közvetett cselekvésekben egyedüliként részt vehet bármely olyan jogalany, melyet az egyik tagállamban vagy társult államban létesítettek és amely a részvevők kívánt
számából áll.
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10. Részvételt érintő korlátozás:
Célkitűzés

Korlátozás

2.3.6.1 és 2.3.6.2

Nincs korlátozás.

2.3.6.3

A koordinációs cselekvésekre:
A résztvevők minimális számának csak az alábbiakat kell magában foglalnia:
i. a nemzeti vagy regionális szinten végrehajtott kutatási tevékenységek finanszírozásáért vagy irányításáért felelős közjogi szerv, ii. az ilyen jellegű tevékenységeket finanszírozó vagy irányító egyéb nemzeti vagy regionális szervezet vagy iii. európai szinten működő szervek, melyek küldetésük részeként
tekintik a nemzeti szinten támogatott kutatás páneurópai koordinációját.
Az alábbi jogalanyok – a résztvevők minimális számán túlmenően – korlátozás nélkül vehetnek részt a fenti cselekvésekben: a) jótékonysági vagy egyéb
magánszervezetek, melyek stratégiailag nemzeti vagy regionális szinten tervezett és végrehajtott kutatóprogramokat is irányítanak vagy b) a nemzeti vagy
regionális kutatási tevékenységek kulcsfontosságú résztvevői, akik technikai
szaktudást képviselnek az olyan tevékenységek támogatásában, mint pl. a
ütemterv vagy a hosszútávú közös jövőkép támogatása.
Specifikus támogató cselekvésekre:
Nincs korlátozás.

11. Konzorcium-megállapodás:
Az RTD e felhívás alapján kiválasztott résztvevőinek konzorcium-megállapodást kell kötniük.
12. Értékelési eljárás:
A pályázatok értékelése egy lépcsőben történik. A javaslatok értékelése nem anonim módon történik.
13. Értékelési kritériumok:
Lásd az IST 2003-4 munkaprogram (1) 2.5. részét.
14. Indikatív értékelés és a kiválasztási határidők:
Az értékelési eredmények várhatóan a jelentkezési határidő után két hónappal állnak rendelkezésre.

Jövőbeni és újonnan kibontakozó technológiák (FET) – Proaktív kezdeményezések

1. Specifikus program: Az Európai Kutatási Térség integrációja és megerősítése
2. Tematikus prioritások/területek: Információs társadalmi technológiák (IST)
3. A pályázat címe: Jövőbeni és újonnan kibontakozó technológiák – Proaktív kezdeményezések
4. Pályázati azonosító: FP6-2004-IST-FETPI
5. Közzététel napja: 2004.6.15.
6. Jelentkezési határidő(k) (2): 2004.9.22., 17 óra (brüsszeli helyi idő).
7. Teljes irányadó költségvetés: 80 millió euró
(1) Vö. Információs társadalmi technológiák: http://www.cordis.lu/fp6/sp1_wp.htm.
(2) Az előzetes javaslatokat 2004.7.1-ig e-mailen vagy faxon bármikor elküldhetik.
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8. A felhívás tárgyát képező területek és eszközök:
A felhívásban szereplő területek az alábbaik:
– 2.3.4.2.(iv): Quantum Information Processing and Communications (Kvantum információ-feldolgozás és kommunikáció)
– 2.3.4.2.(v): Globális számítógép-hálózat (global computing)
– 2.3.4.2.(vi): Emerging Nanoelectronics (Újonnan kibontakozó nanoelektronika)
– 2.3.4.2.(vii): Bio-inspired Intelligent Information Systems (Biomimetikus intelligens információs rendszerek)
A célkitűzések az alábbi eszközöket használó cselekvések számára nyitottak:
Terület

Eszköz(ök)

2.3.4.2.(iv)

integrált projektek

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

integrált projektek, kiválósági hálózatok15

(1) Lásd az IST 2003-04 munkaprogram 2.3.4.2. részét.

9. A résztvevők minimális száma (1):
Terület

Valamennyi terület

Minimális szám

Három független jogalany három különböző tagállamból vagy társult
országból, melyek közül legalább kettő tagállami vagy társult tagjelöltbeli

10. Részvételt érintő korlátozás:
Nincs.
11. Konzorcium-megállapodás:
Az RTD-cselekvések e felhívás alapján kiválasztott résztvevőinek konzorcium-megállapodást kell kötniük.
12. Értékelési eljárás:
A pályázatok értékelése egy lépcsőben történik. A javaslatok értékelése nem anonim módon történik.
13. Értékelési kritériumok:
Lásd az IST 2003-04 munkaprogram (2) 2.5. részét.
14. Indikatív értékelés és a kiválasztási határidők:
Az értékelési eredmények várhatóan a jelentkezési határidő után két hónappal állnak rendelkezésre.

(1) MS = az EU tagállamai; AS (beleértve ACC) = társult államok; ACC = társult tagjelölt országok. A közvetett cselekvésekben egyedüliként részt vehet bármely olyan jogalany, melyet az egyik tagállamban vagy társult államban létesítettek és amely a részvevők kívánt
számából áll.
2
( ) Információs társadalmi technológiákért lásd. http://www.cordis.lu/fp6/sp1_wp.htm.

2004.6.15.

