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I
(Informācija)

PADOME
Informācija par dienu, kad stājas spēkā nolīgums starp Eiropas Kopienu un Amerikas Savienotajām
valstīm attiecībā uz personas datu apstrādi un pārsūtīšanu, ko aviopārvadātāji veic ASV Nacionālās
drošības ministrijas Muitas un robežsardzes departamentam.
(2004/C 158/01)
Ar šo nolīgums starp Eiropas Kopienu un Amerikas Savienotajām valstīm attiecībā uz personas datu
apstrādi un pārsūtīšanu, ko aviopārvadātāji veic ASV Nacionālās drošības ministrijas Muitas un robežsardzes departamentam, kas parakstīts 2004. gada 28. maijā Vašingtonā, stājās spēkā 2004. gada 28. maijā
saskaņā ar Nolīguma 7. punktu.
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KOMISIJA

Eiro maiņas kurss (1)
2004. gada 14. jūnijs
(2004/C 158/02)
1 eiro =
Valūta

Maiņas kurss

1,2001

Valūta

Maiņas kurss

USD

ASV dolārs

JPY

Japānas jēna

LVL

Latvijas lats

0,6543

MTL

Maltas lira

0,4250

DKK

Dānijas krona

GBP

Lielbritānijas mārciņa

7,4333

PLN

Polijas zlots

0,66370

ROL

Rumānijas leja

SEK

Zviedrijas krona

9,1794

SIT

Slovēnijas tolērs

CHF

Šveices franks

ISK

Islandes krona

1,5145

SKK

Slovakijas krona

TRL

Turcijas lira

NOK

Norvēģijas krona

8,3325

AUD

Austrālijas dolārs

BGN

Bulgārijas leva

1,9558

CAD

Kanādas dolārs

1,6377

CYP

Kipras mārciņa

0,58240

HKD

Hongkongas dolārs

9,3573

CZK

Čehijas krona

31,447

NZD

Jaunzēlandes dolārs

1,9217

EEK

Igaunijas krona

15,6466

SGD

Singapūras dolārs

2,0679

HUF

Ungārijas forints

KRW

Dienvidkorejas vons

LTL

Lietuvas lits

ZAR

Dienvidāfrikas rands

133,45

87,10

253,45
3,4528

(1) Datu avots: atsauces maiņas kursu publicējusi ECB.

4,5649
40 741
239,1800
39,875
1 811 000
1,7469

1 395,06
7,8913
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EIROPAS CENTRĀLĀ BANKA

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS ATZINUMS
(2004. gada 24. maijs)
pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma par ierosināto Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar
kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku
(COM(2003) 823 galīgais)
(CON/2004/19)

(2004/C 158/03)
1. Eiropas Centrālā banka (ECB) 2004. gada 30. aprīlī ir
saņēmusi Eiropas Savienības Padomes lūgumu sniegt atzinumu par ierosināto Eiropas Parlamenta un Padomes
regulu, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1165/98
par īstermiņa statistiku (turpmāk tekstā – “ierosinātā
regula”).
2. ECB kompetence sniegt atzinumu ir pamatota Eiropas
Kopienas dibināšanas līguma 105. panta 4. punkta
pirmajā ievilkumā. ECB Padome šo atzinumu ir pieņēmusi
saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas reglamenta 17.5. panta
pirmo teikumu.
3. Ierosinātas regulas mērķis ir uzlabot Eiropas Savienības
(ES) īstermiņa statistiku uzņēmējdarbības jomā. Ierosinātā
regula jo īpaši prasa izveidot importa cenu indeksu attiecībā uz rūpniecības ražojumiem un izlaides cenu indeksu
attiecībā uz pakalpojumiem. Tā prasa arī dažu ekonomisko rādītāju biežāku apkopošanu un nosūtīšanu īsākos
termiņos.

A. Vispārīgas piezīmes

4. ECB ir norādījusi, kāda īstermiņa statistika tai vajadzīga
monetārās politikas īstenošanas mērķiem (1). Ierosinātā
regula izriet no Ekonomikas un monetārās savienības
(EMS) statistikas prasību rīcības plāna (turpmāk tekstā –
“EMS rīcības plāns”), kuru pēc Ecofin Padomes lūguma un
sadarbībā ar ECB izstrādājusi Eiropas Komisija (Eurostat).
EMS rīcības plāns aicināja uzlabot statistiku, uz kuru
attiecas Regula (EK) Nr. 1165/98. Ierosināta regula ir nozīmīga, ņemot vērā arī Galvenos Eiropas Ekonomiskos rādītājus (GEER), kas tika pieņemti 2003. gada 18. februāra
(1) Statistical requirements of the European Central Bank in the field of
general economic statistics (Eiropas Centrālās bankas prasības
vispārējās ekonomikas statistikas jomā), Eiropas Centrālā banka,
2000. gada augusts. Skatīt arī Eiropas Monetārā institūta atzinumu
par ierosināto Padomes regulu par īstermiņa statistiku (CON/97/19).

Ecofin Padomē un kas ietver astoņus ierosinātajā regulā
iekļautos rādītājus. ECB atbalsta valstu statistikas iestāžu
un Eirostat “džentlmeņu vienošanos”, kuras uzdevums ir
nodrošināt to, ka ierosinātajā regulā iekļautie GEER tiks
publicēti saskaņā ar GEER publikācijas mērķiem neatkarīgi
no tā, kad tiks pieņemta ierosinātā regula.

5. ECB atbalsta ierosināto regulu, kurā ietverti ekonomikas
attīstības cikla novērtēšanai un monetārās politikas īstenošanai ārkārtīgi nozīmīgi rādītāji. Turklāt ierosinātā
regula ir ievērojams solis virzībā uz mēneša un ceturkšņa
apgrozījuma, ka arī izlaides cenu pamatstatistikas
ieviešanu pakalpojumu jomā. Ierosinātajā regulā atspoguļoti Statistikas programmu komitejas un Monetārās,
finanšu un maksājumu bilances statistikas komitejas
2003. gada februāra kopējie priekšlikumi.

6. ECB jo īpaši atbalsta vairāku rādītāju biežāku apkopošanu
un nosūtīšanu īsākā termiņā. ECB veiktajai ekonomiskās
situācijas novērtēšanai savlaicīgi apkopoti rādītāji ir svarīgāki par detalizētu to sadalījumu.

7. ECB atbalsta arī ierosinātajā regulā iekļauto jauno
pasūtījumu un cenu iedalījumu pēc to izcelsmes, tas ir, vai
tie attiecas uz eiro zonu vai uz teritoriju ārpus tās. ECB tas
nepieciešams, lai tā varētu noteikt atšķirību starp eiro
zonas ekonomisko attīstību un ekonomisko attīstību ārpus
eiro zonas. ECB piekrīt tam, ka šo sadalījumu piemēro
tikai tās dalībvalstis, kas ieviesušas eiro. Tomēr ir svarīgi,
lai arī tām dalībvalstīm, kas eiro ieviesīs nākotnē, tad būtu
iespēja sniegt datu sērijas par pietiekami ilgu iepriekšējo
laika posmu.
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8. ECB atbalsta ierosinātajā regulā izklāstīto iespēju dažus
eiro zonas rādītājus apkopot, izmantojot “Izlases veida
apsekojumu Eiropas shēmas”. Ņemot vērā ierobežotos
resursus un vajadzību noteikt prioritātes, šī iespēja palīdz
uzlabot eiro zonas statistiku un, tajā pašā laikā, var samazināt valstu līmenī nepieciešamos resursus. Tā paša
iemesla dēļ ECB atbalsta to, ka ierosinātā regula ievērojami
samazina datu nosūtīšanas prasības mazajām ES valstīm,
ļaujot tām pievērsties galveno rādītāju apkopošanai.
9. Arī turpmāk nepieciešams uzlabot Regulā (EK) Nr. 1165/
98 ietvertās statistikas salīdzināmību. Lai gan kopš
1998. gada sasniegts ievērojams progress, eiro zonas
apkopoto rādītāju kvalitāti un valstu datu salīdzināmību
joprojām ierobežo vairāki faktori (piemēram, atšķirīgā
valstu prakse attiecībā uz darba dienu un sezonas korekcijām, ka arī prakse attiecībā uz datu pārskatīšanu).
B. Īpašas piezīmes
10. ECB atbalsta jauno importa cenu rādītāju (Pielikums, A
daļa), kuru apkopos no 2005. gada, kā arī plānoto
termiņu tā nosūtīšanai. Šis rādītājs sniegs nozīmīgu
papildu informāciju eiro zonas cenu analīzei. ECB šis rādītājs vajadzīgs, lai visā eiro zonā noteiktu cenas rūpniecības
preču importam no teritorijas ārpus eiro zonas.
11. Attiecībā uz datiem par nodarbinātību, nostrādāto stundu
skaitu un bruto algām ierosinātā regula paredz ceturkšņa
datus ar trīs mēnešu nosūtīšanas termiņu (divi mēneši
attiecībā uz nodarbinātību). ECB mērķiem šāds datu apkopošanas biežums kombinācijā ar garu nosūtīšanas termiņu
ir nepietiekams. Attiecībā uz galvenajiem eiro zonas rādītajiem šiem datiem jābūt pieejamiem par katru mēnesi un
ar nosūtīšanas termiņu ne garāku par vienu mēnesi.
12. ECB pauž gandarījumu par to, ka saīsināts nosūtīšanas
termiņš un no ceturkšņa uz mēnesi mainīts apkopošanas
biežums celtniecības nozares izlaides statistikai.

15.6.2004.

13. ECB atbalsta plānoto pētījumu par iespējām sagatavot celtniecības izlaides cenu rādītāju. Šāds rādītājs papildinās
esošo celtniecības izmaksu rādītāju (kas ir ielaides cenu
indekss), jo izlaides cenu indekss ir cenu analīzei piemērotāks.
14. ECB atbalsta nozīmīgos uzlabojumus, kas plānoti attiecībā
uz pakalpojumu statistiku, jo īpaši izlaides cenu indeksa
ieviešanu. Šis indekss būs nozīmīga sastāvdaļa eiro zonas
cenu analīzē un palīdzēs uzlabot pieauguma aplēšu kvalitāti nacionālajos kontos. Ņemot vērā, ka GEER publikācija
attiecībā uz izlaides cenu indeksu plānota ne vēlāk kā
divus mēnešus pēc pārskata ceturkšņa beigām, ECB iesaka
ierosinātajā regulā noteikto nosūtīšanas termiņu (trīs
mēneši) saskaņot ar piemērotu GEER publicēšanas laiku.
Turklāt ierosinātā regula noteiks dienu, līdz kurai var
grozīt izlaides cenu statistikā ietverto pakalpojumu
darbību sarakstu (Pielikums, D daļa). Tā kā tiek veidota
pilnīgi jauna statistika, šis ierobežojums var kļūt par
traucēkli. Jāpastāv iespējai pakalpojumu izlaides cenu
statistikas piemērošanas jomu grozīt pēc vajadzības,
saskaņā ar mainīgajām nepieciešamās informācijas
prasībām. Tādēļ ECB iesaka šo termiņu svītrot.
15. Ierosināta regula saīsina pakalpojumu apgrozījuma rādītāja
nosūtīšanas termiņu no trīs mēnešiem uz diviem
mēnešiem, un tas ir apsveicami. ECB atbalsta arī plānoto
pētījumu par iespējām apkopot pakalpojumu apgrozījuma
rādītājus katru mēnesi.

Frankfurtē pie Mainas, 2004. gada 24. maijā.
ECB priekšsēdētājs
Jean-Claude TRICHET

15.6.2004.
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III
(Paziņojumi)

KOMISIJA

Priekšlikumi netiešiem PTA (RTD) pasākumiem speciālajā programmā pētniecības, tehnoloģiju
attīstības un ieviešanas pasākumiem: “Kopienas pētniecības koncentrēšana (nostiprināšana) un
integrēšana”
Tematisks priekšlikumu konkurss turpmāk nosauktajā jomā “Zinātnes par dzīvību, genoma pētījumi un biotehnoloģija veselībai”
(2004/C 158/04)
1. Saskaņā ar 2002. gada 27. jūnijā Eiropas Parlamenta un
Padomes lēmumu Nr. 1513/2002/EK, un, ņemot vērā Eiropas
Kopienas Ietvara programmu attiecībā uz pētniecības, tehnoloģiju attīstības un ieviešanas pasākumiem, kas veicina Eiropas
pētniecības telpas izveidi un inovācijas (2002.-2006.) (1), 2002.
gada 30. septembrī Padome pieņēma speciālo programmu
pētniecības, tehnoloģiju attīstības un ieviešanas pasākumiem:
“Kopienas pētniecības koncentrēšana (nostiprināšana) un integrēšana” (2002.-2006.) (2) (turpmāk tekstā – “speciālā
programma”).

Saskaņā ar speciālās programmas 5. panta 1. punktu, Eiropas
Kopienas Komisija (turpmāk tekstā – “Komisija”) 2002. gada 9.
decembrī ir pieņēmusi darba programmu (3) (turpmāk tekstā –
“Darba programma”), nosakot precīzāk speciālās programmas
mērķus, zinātniskās un tehnoloģiskās prioritātes un ieviešanas
grafiku.

Saskaņā ar 2002. gada 16. decembra Eiropas Parlamenta un
Padomes Regulas 9. panta 1. punktu par noteikumiem, kā
uzņēmumi, zinātniskās izpētes centri un akadēmiskās augstskolas piedalās Eiropas Kopienas Sestās Ietvara programmas
īstenošanā un pētījumu rezultātu izplatīšanā (2002.- 2006.) (4)
(turpmāk tekstā – “piedalīšanās noteikumi”) pieteikumi projektu
konkursam netiešiem PTA pasākumiem jāiesniedz saskaņā ar
uzaicinājumu noteikumiem.

iesniegšanai netiešiem PTA pasākumiem, norādošs datums
izvērtēšanas pabeigšanai, norādošs budžets, instrumenti
(projektu veidi) un iesaistītie lauki, vērtēšanas kritēriji projektu
konkursiem netiešajiem PTA pasākumiem, minimālais dalībnieku skaits un visi piemērojamie ierobežojumi.

3. Fiziskās vai juridiskās personas, kas atbilst Piedalīšanās
noteikumos minētajiem nosacījumiem, un neatbilst nevienam
no piedalīšanās noteikumos vai 2002. gada 25. jūnija Padomes
Regulas (EK, EAEK (Euratom)) Nr. 1605/2002 par Finanšu
regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu kopbudžetam (5) 114.
panta 2. punktā minētajiem izņēmuma gadījumiem (turpmāk
tekstā – “projektu iesniedzēji”), tiek lūgti iesniegt Komisijai
netiešu PTA darbību priekšlikumus saskaņā ar Piedalīšanās un
Projektu konkursu noteikumiem.

Piedalīšanās nosacījumi projekta iesniedzējiem tiks pārbaudīti
netiešo PTA darbību līgumu slēgšanas laikā. Taču, pirms tam,
projekta iesniedzēji būs parakstījuši Paziņojumu, ka tie neatbilst
nevienam no Finanšu regulas 93. panta 1. punktā minētajiem
procedūras gadījumiem. Tie būs snieguši Komisijai arī 2002.
gada 23. decembra Komisijas regulas (EK, EAEK (Euratom))
Nr. 2342/2002, kas nosaka izpildes kārtību Padomes Regulai
(EK, EAEK (Euratom)) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko
piemēro Eiropas Kopienu kopbudžetam (6), 173. panta 2.
punktā minēto informāciju.

2. Tagadējais uzaicinājums(-i) netiešiem PTA pasākumiem
(turpmāk tekstā – “uzaicinājums(-i)”) sastāv no vispārīgās daļas
un konkrētiem noteikumiem, kas aprakstīti pielikumā(os). Pielikumā(-os) norādīti konkrēts(-i) termiņš(-i) projektu pieteikumu
(1) OV L 232, 29.8.2002., 1. lpp.
(2) OV L 294, 29.10.2002., . 1. lpp.
(3) Komisijas Lēmums C(2002)4789, ar izmaiņām C(2003) 577,
C(2003) 955, C(2003) 1952, C(2003) 3543, C(2003) 3555,
C(2003) 4609, C(2003) 5183, C(2004) 433 un C(2004) 2002, visi
lēmumi nepublicēti.
4
( ) OV L 355, 30.12.2002., 23. lpp.

Eiropas Komisija ir pieņēmusi vienlīdzīgo tiesību politiku, un,
uz tās pamata, sievietes tiek īpaši mudinātas iesniegt projektu
pieteikumus vai nu tiešo PTA darbību pasākumiem, vai piedalīties netiešo PTA darbību priekšlikumu iesniegšanā.
(5) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
(6) OV L 357, 31.12.2002., 1. lpp.
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4. Projektu iesniedzējiem Komisija sagatavo Iesniedzēju
rokasgrāmatu saistībā ar uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus, kas ietver informāciju par netiešo PTA darbību priekšlikumu sagatavošanu un iesniegšanu. Projektu iesniedzējiem
Komisija sagatavo arī Vadlīnijas par netiešo darbību priekšlikumu novērtēšanu un atlasi (1). Šīs Rokasgrāmatas un Vadlīnijas, kā arī darba programmu un citu informāciju par uzaicinājumiem var iegūt Komisijā. Adrese:
European Commission
The FP6 Information Desk
Directorate General RTD
B-1049 Brussels, Belgium
Interneta adrese: www.cordis.lu/fp6
5. Priekšlikumus netiešām PTA darbībām var iesniegt atbilstoši minētajām procedūrām:
— kā elektronisko priekšlikumu ar Elektroniskās pieteikumu
iesniegšanas sistēmas (EPIeS (2)) palīdzību vai
— kā dokumentu.
Visiem priekšlikumiem netiešajām PTA darbībām jāsastāv no
divām daļām: veidlapas (A daļa) un priekšlikuma satura (B
daļa).
Priekšlikumus netiešajām PTA darbībām var sagatavot autonomi vai pieslēgties elektroniskajai sistēmai un iesniegt, pieslēdzoties elektroniski. Netiešo PTA priekšlikumu B daļu var
iesniegt vienīgi portatīvā dokumenta formātā (PDF, kas salāgota
ar “ Adobe” programmas 3. vai augstāku versiju ar iedarinātiem
fontiem/šriftiem. Saspiesti (“zip”) faili netiek pieļauti.
EPIeS programmnodrošinājums (autonomai vai elektroniskai
lietošanai) ir pieejams “ Cordis” mājas lapā: www.cordis.lu.
Nepilnīgi, neskaidri vai vīrusus saturoši elektroniski iesniegtie
priekšlikumi netiešajām PTA darbībām tiks izslēgti no
izvērtēšanas procedūras.
Uz pārvietojamām elektroniskajām atmiņas ierīcēm (piem., CDROM vai disketēm), pa elektronisko pastu (e-mail) vai faksu
iesniegtie priekšlikumi netiešajām PTA darbībām tiks izslēgti no
izvērtēšanas procedūras.
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Priekšlikumi netiešajām PTA darbībām, kas iesniegti dokumenta
formā, bet ir nepilnīgi, tiks izslēgti no izvērtēšanas procedūras.
Sīkāka informācija par dažādām iesniegšanas procedūrām dota
vadlīniju par priekšlikumu novērtēšanu un atlasi J pielikumā.
6. Priekšlikumus netiešajām PTA darbībām dokumenta
formā, kas tiek sūtīti pa pastu, jāadresē Komisijai un jāapzīmē:
“FP6 – Research Proposals”
(Call identifier: …)
European Commission
B-1049 Brussels, Belgium
Iesniedzot personiski (ieskaitot
jāadresē Komisijai un jāapzīmē:

kurjerpastu) (3),

sūtījums

“FP6 – Research Proposals”
(Call identifier: …)
European Commission
Rue de Genève, 1
B-1049 Brussels, Belgium
7. Priekšlikumiem netiešajām PTA darbībām jānonāk Komisijā pirms šai uzaicinājumā minētā laika un datuma. Priekšlikumi netiešajām PTA darbībām, kas sasniegs Komisiju pēc šī
termiņa, tiks izslēgti no izvērtēšanas procedūras.
Priekšlikumi netiešajām PTA darbībām, kas neatbilst šai uzaicinājumā minētajiem nosacījumiem par minimālo dalībnieku
skaitu, tiks izslēgti no izvērtēšanas procedūras.
Teiktais attiecas arī uz ikvienu citu darba programmā minēto
atbilstības kritēriju.
8. Ja viens un tas pats priekšlikums netiešajām PTA
darbībām ir veiksmīgi iesniegts atkārtoti, Komisija vērtēs to
versiju, kas saņemta pēdējā pirms šai uzaicinājumā minētā laika
un datuma beigām.
Ja viens un tas pats priekšlikums netiešajām PTA darbībām ir
iesniegts dokumenta un elektroniskā formā (t.i. ,elektroniski),
Komisija vērtēs tikai elektroniski iesniegtā teksta versiju.
9. Ja attiecīgajā uzaicinājumā paredzēts, priekšlikumus
netiešajām PTA darbībām var izvērtēt turpmākajās vērtēšanu
reizēs.

Priekšlikumus netiešajām PTA darbībām var sagatavot un
iesniegt kā dokumentu, izmantojot Iesniedzēju rokasgrāmatā
dotās veidlapas (turpmāk tekstā – “dokuments”) vai, izmantojot
autonomo elektronisko pieteikumu iesniegšanas sistēmu
(EPIeS).

10. Visās sarakstēs par šo uzaicinājumu (piem., lūdzot informāciju vai iesniedzot priekšlikumu netiešajām PTA darbībām),
projektu pieteicēji tiek lūgti citēt atbilstošo uzaicinājuma identifikatoru.

(1) C(2003)883 27.3.2003., ar grozījumiem C(2004) 1855.18.05.2004.
(2) EPIeS ir instruments, ar kura palīdzību projektu pieteicēji sagatavo
un iesniedz priekšlikumus elektroniski.

(3) Ja kurjerpasts lūdz saņēmēja telefona numuru, ir jāuzrāda: (32-2)
299 12 33 (Mrs. R Henry).
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I PIELIKUMS
1. Konkrētā programma: Eiropas pētniecības telpas integrēšana un stiprināšana.
2. Darbība: prioritārā tematiskā joma pētniecībai “Zinātnes par dzīvību, genoma pētījumi un biotehnoloģija veselībai”.
3. Konkursa nosaukums: tematisks priekšlikumu konkurss turpmāk nosauktajā jomā “Zinātnes par dzīvību, genoma
pētījumi un biotehnoloģija veselībai”.
4. Konkursa identifikators: FP6-2004-LIFESCIHEALTH-4.
5. Publikācijas datums: 2004. gada 15. jūnijs.
6. Iesniegšanas termiņš(-i): 2004. gada 9. septembris, plkst. 17.00 (Briseles laiks).
7. Kopējais paredzamais budžets: 4 miljoni eiro, ko sadala šādi:
Instruments

eiro (miljonos)

CA/SSA

4

8. Jomas un instrumenti: Dalībnieki tiek aicināti iesniegt priekšlikumus turpmāk nosauktajai tēmai, kurai norādīts
saīsinātais nosaukums. Pilns nosaukums un tēmas formulējums ir iekļauts darba programmā (1.3. nodaļa, tehniskais
saturs). Priekšlikumu novērtējums balstīsies uz tēmas pilnīgu formulējumu, kā aprakstīts darba programmā. Katrai
tēmai ir norādīts izmantojamais instruments.
Tēmas id. nr.

LSH-2004-2.2.0-9

Tēmas saīsināts nosaukums

Instruments

Tehniski ekonomiskais pamatojums
valstu vēža pētniecības darbību
koordinācijai

CA/SSA

9. Minimālais dalībnieku skaits (1):
Instruments

Minimālais dalībnieku skaits

CA

Trīs neatkarīgas juridiskas personas no trīs dažādām
dalībvalstīm vai asociētajām valstīm; svarīgi, lai būtu
pārstāvētas vismaz divas dalībvalstis vai asociētās kandidātvalstis.

SSA

Viena juridiskā persona no dalībvalsts vai asociētās valsts

10. Ierobežojumi līdzdalībai: nav.
11. Konsorcija līgumi: ar šo konkursu saistīto CA vai SSA pasākumu dalībnieki ir aicināti slēgt konsorcija līgumu, bet
tas nav obligāti.
12. novērtēšanas procedūra:
— novērtēšanas procedūrā ir viens posms,
— priekšlikumi netiks vērtēti anonīmi,
— novērtēšanas komisijas dalībnieki, iespējams, vērtēs priekšlikumus neklātienē,
— priekšlikumu iesniedzēji var tikt aicināti apspriest priekšlikumus ar novērtēšanas komisijas locekļiem.
13. Novērtēšanas kritēriji: skatīt darba programmas B pielikumu attiecībā uz piemērojamajiem kritērijiem (tostarp to
individuālo nozīmīgumu un robežvērtībām, kā arī kopējo robežvērtību) katram instrumentam.
14. Orientējošie novērtēšanas un līgumu slēgšanas termiņi:
— novērtēšanas rezultāti: paredzams, ka tie būs pieejami aptuveni 3 mēnešu laikā no iesniegšanas dienas,
— līguma parakstīšana: paredzams, ka pirmie ar šo konkursu saistītie līgumi stāsies spēkā līdz 2004. gada beigām.

(1) Jebkura dalībvalstī vai asociētajā valstī reģistrēta juridiska persona, kurā ir vajadzīgais dalībnieku skaits, var būt vienīgā dalībniece
netiešā darbībā.
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II PIELIKUMS
1.

Konkrētā programma:: Eiropas pētniecības telpas integrēšana un stiprināšana.

2.

Darbība:: prioritārā tematiskā joma pētniecībai “Zinātnes par dzīvību, genoma pētījumi un biotehnoloģija veselībai”.

3.

Konkursa nosaukums:: tematisks priekšlikumu konkurss turpmāk nosauktajā jomā “Zinātnes par dzīvību, genoma
pētījumi un biotehnoloģija veselībai”.

4.

Konkursa identifikators:: FP6-2004-LIFESCIHEALTH-5.

5.

Publikācijas datums:: 2004. gada 15. jūnijs.

6.

Iesniegšanas termiņš(-i):: 2004. gada 16. novembris, plkst. 17.00 (Briseles laiks).

7.

Kopējais paredzamais budžets:: 540 miljoni eiro, ko sadala šādi:
Instruments

IP vai NOE

405 – 432

STREP vai CA vai specifisks SSA

108 – 135

Stratēģisks SSA atbilstīgi 1. tematiskajai prioritātei
8.

eiro (miljonos)

8

Jomas un instrumenti: Dalībnieki ir aicināti iesniegt priekšlikumus turpmāk minētajās jomās, kas ir norādītas,
izmantojot vienīgi darbību kodus. Pilns nosaukums un tēmas formulējums ir norādīts darba programmā (1.3.
nodaļa, tehniskais saturs). Priekšlikumu novērtējums balstīsies uz tēmas pilnīgu formulējumu, kā aprakstīts darba
programmā.
i) Attīstīta genoma izpēte un tās lietojumi veselības aizsardzības jomā
a) Pamatzināšanas un galvenie mehānismi visu organismu funkcionālajā genomikā
Tēmas id. nr.

Instruments

Gēna ekspresija un proteomika
LSH-2004-1.1.1-1

IP

LSH-2004-1.1.1-2

IP
Strukturālā genomika

LSH-2004-1.1.2-1

IP

Salīdzinošā genomika un populāciju ģenētika
LSH-2004-1.1.3-1

IP

LSH-2004-1.1.3-2

IP
Bioinformātika

LSH-2004-1.1.4-1

NoE

Daudzdisciplīnu funkcionālās genomikas metodes bioloģisko pamatprocesu izpētei
LSH-2004-1.1.5-1

IP or NoE

LSH-2004-1.1.5-2

IP

LSH-2004-1.1.5-3

NoE

LSH-2004-1.1.5-4

NoE or IP

LSH-2004-1.1.5-5

IP
Vispārējas darbības

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) Zināšanu un tehnoloģiju lietojums genoma pētījumu jomā un biotehnoloģijas jomā, kas izmantojama veselības aizsardzībā
Tēmas id. nr.

Instruments

Racionālu un paātrinātu jaunu, drošāku, iedarbīgāku medikamentu
izstrāde, tostarp izmantojot farmakogenomikas metodes
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
Jaunas diagnostikas izstrāde

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

Jaunu in vitro testu izstrāde, lai aizstātu eksperimentus ar dzīvniekiem
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

Jaunu profilaktisku un terapeitisku metožu, tādu kā somatiskās gēnu un
šūnu terapijas (jo īpaši mātes šūnas terapijas metodes, piemēram, neiroloģisko un neiromuskulāro traucējumu gadījumā) un imūnterapijas
izstrāde un pārbaude
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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Tēmas id. nr.

15.6.2004.
Instruments

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

Novatoriskie pētījumi postgenomikā, kam ir augts pielietojuma potenciāls
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) Nopietnu slimību apkarošana
a) Uz pielietojumu vērsta genomikas metode medicīnas zināšanās un tehnoloģijās
Tēmas id. nr.

Instruments

Vispārīgi pasākumi
LSH-2004-2.1.0-1

SSA

Sirds un asinsvadu slimību, cukura diabēta un reto slimību apkarošana
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

Darbības nolūkā novērst rezistenci pret antibiotikām un citām zālēm
LSH-2004-2.1.2-1

NoE

LSH-2004-2.1.2-2

STREP
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Instruments

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

Smadzeņu izpēte un nervu sistēmas slimību apkarošana
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

Cilvēka attīstības un novecošanas procesa pētīšana
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) Vēža apkarošana
Tēmas id. nr.

Instruments

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) Cīņa pret nopietnām infekcijas slimībām, kas saistītas ar nabadzību
Tēmas id. nr.

Instruments

LSH-2004-2.3.0-1

IP/NoE

LSH-2004-2.3.0-2

IP
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Tēmas id. nr.

Instruments

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 pasākumi atbilstīgi 1. tematiskajai prioritātei
Tēmas id. nr.

9.

Instruments

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

Minimālais dalībnieku skaits (1)::
Instruments

IP, NOE, STREP un CA

Minimālais dalībnieku skaits

Trīs neatkarīgas juridiskas personas
no trīs dažādām dalībvalstīm vai
asociētajām valstīm; svarīgi, lai būtu
pārstāvētas vismaz divas dalībvalstis
vai asociētās kandidātvalstis.

SSA

Viena juridiskā persona no dalībvalsts vai asociētās valsts

10. Ierobežojumi līdzdalībai:: nav.
11. Konsorcija līgumi:
— IP un NOE pasākumu dalībnieki ir aicināti noslēgt konsorcija līgumu.
— Ar šo konkursu saistīto STREP, CA un SSA pasākumu dalībnieki ir aicināti slēgt konsorcija līgumu, bet tas nav
obligāti.
12. Novērtēšanas procedūra:
— novērtēšanas procedūrā ir viens posms,
— priekšlikumi netiks vērtēti anonīmi,
— novērtēšanas komisijas dalībnieki, iespējams, vērtēs priekšlikumus neklātienē,
— priekšlikumu iesniedzēji var tikt aicināti apspriest priekšlikumus ar novērtēšanas komisijas locekļiem.
(1) Jebkura dalībvalstī vai asociētajā valstī reģistrēta juridiska persona, kurā ir vajadzīgais dalībnieku skaits, var būt vienīgā dalībniece
netiešā darbībā.
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13. Novērtēšanas kritēriji:: skatīt darba programmas B pielikumu attiecībā uz piemērojamajiem kritērijiem (tostarp to
individuālo nozīmīgumu un robežvērtībām, kā arī kopējo robežvērtību) katram instrumentam.
14. Orientējošie novērtēšanas un līgumu slēgšanas termiņi::
— novērtēšanas rezultāti: paredzams, ka tie būs pieejami aptuveni 4 mēnešu laikā no iesniegšanas dienas,
— līguma parakstīšana: paredzams, ka pirmie ar šo konkursu saistītie līgumi stāsies spēkā līdz 2005. gada beigām.
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MEDIA PLUS (2001 – 2005)
Eiropas audiovizuālo darbu atbalsta programmas, kas veicina projektu izstrādi, darbu izplatīšanu
un popularizēšanu
Aicinājums projektu pieteikumam – DG EAC Nr. 32/04
(2004/C 158/05)
Attīstība un audiovizuālā joma: I2I Audiovisual

1. Ievads
Šis Aicinājums projektu pieteikumam pamatojas uz 2000. gada 20. decembra Padomes Lēmumu
2000/821/EC par Eiropas audiovizuālo darbu atbalsta programmas ieviešanu, kas veicina projektu izstrādi,
darbu izplatīšanu un popularizēšanu (MEDIA PLUS – Izstrāde, izplatīšana un popularizēšana 2001 –
2005), kas publicēts 2000. gada 30. decembra Eiropas Kopienas Oficiālā Vēstneša Nr. L 336, 82. lpp.
Pasākumi, uz ko attiecas lēmums ietver ražošanas projekta izstrādes darbu.

2. Mērķi un apraksts
Šī atbalsta mērķis ir veicināt pieeju papildu finansējumam no bankām un finanšu institūcijām, ko varētu
piesaistīt neatkarīgas Eiropas ražošanas kompānijas. Aicinājuma projektu pieteikumam mērķis ir samazināt
sekojošas izmaksas:
— audiovizuālo darbu apdrošināšana: 1. modulis – Atbalsts “Apdrošināšanas” ailītei projekta ražošanas
tāmē,
— audiovizuālo darbu ražošanas pabeigšanas garantija: 2. modulis – Atbalsts “Pabeigšanas garantijas”
ailītei projekta ražošanas tāmē,
— bankas aizdevums audiovizuālā darba ražošanai: 3. modulis – Atbalsts “Finanšu izdevumu” ailītei
projekta ražošanas tāmē.

3. Valstis, kas var iesniegt projektus
Šis Aicinājums iesniegt projektus attiecas uz neatkarīgām Eiropas ražošanas kompānijām, kas reģistrētas 25
Eiropas Savienības valstīs, Islandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā un Bulgārijā.

4. Budžets un projektu darbības ilgums
Pieejamais budžets ir 2,7 miljoni eiro. Komisijas finansiālais ieguldījums nedrīkst pārsniegt 50 %-(60 %) no
attiecināmajiem izdevumiem. Atbalsta lielums ir no 1 500 eiro līdz 50 000 eiro. Maksimālais atbalsta
lielums ir 50 000 eiro.
Projektu darbības ilgums ir no 1.1.2004. līdz 31.12.2004. Maksimālais projektu darbības ilgums ir 35
mēneši.

5. Pieteikšanās termiņš
Pieteikšanās termiņš uz šo Aicinājumu pieteikt projektus ir 06.08.2004.
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6. Papildu informācija

Eiropas kompānijas, kas vēlas atsaukties šim Aicinājumam pieteikt projektus un saņemt dokumentu
“Projektu pieteikšanas vadlīnijas – attīstība un audiovizuālā joma: i2i Audiovisual”, ir aicinātas sūtīt pieprasījumu pa pastu vai faksu uz:
EUROPEAN COMMISSION
Mr. Costas Daskalakis
DG EAC/ C3
office B100 4/27
rue de Genève 1
B - 1049 Brussels - BELGIUM
Fax: + 32 2 299 92 14
Pilns šī Aicinājuma pieteikt projektus teksts ir atrodams internetā http://europa.eu.int/comm/avpolicy/
media/i2iav_en.html.
Pieteikumiem jāatbilst šī Aicinājuma pieteikt projektus vadlīnijām, un tie jāiesūta, aizpildot attiecīgas pieteikuma veidlapas.
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Priekšlikumsi netiešiem PTA (RTD) pasākumiem speciālajā programmā pētniecības, tehnoloģiju
attīstības un ieviešanas pasākumiem: “Kopienas pētniecības koncentrēšana (nostiprināšana) un
integrēšana”
(2004/C 158/06)
1. Saskaņā ar 2002.gada 27.jūnijā Eiropas Parlamenta un
Padomes lēmumu Nr. 1513/2002/EK, un, ņemot vērā Eiropas
Kopienas 6.Ietvara programmu attiecībā uz pētniecības, tehnoloģiju attīstības un ieviešanas pasākumiem, kas veicina Eiropas
pētniecības telpas izveidi un inovācijas (no 2002. līdz
2006.gadam) (1), 2002.gada 30.septembrī Padome pieņēma
speciālo programmu pētniecības, tehnoloģiju attīstības un
ieviešanas pasākumiem: “Kopienas pētniecības koncentrēšana
(nostiprināšana) un integrēšana” (2002.-2006.) (2) (turpmāk
tekstā – “speciālā programma”).
Saskaņā ar speciālās programmas 5(1).pantu, Eiropas Kopienas
Komisija (turpmāk tekstā – “Komisija”) 2002.gada 9.decembrī ir
pieņēmusi darba programmu (3) (turpmāk tekstā – “Darba
programma”), nosakot precīzāk speciālās programmas mērķus,
zinātniskās un tehnoloģiskās prioritātes, un ieviešanas grafiku.

Saskaņā ar 2002.gada 16.decembra Eiropas Parlamenta un
Padomes Regulas 9(1).pantu par noteikumiem, kā uzņēmumi,
zinātniskās izpētes centri un akadēmiskās augstskolas piedalās
Eiropas Kopienas Sestās Ietvara programmas īstenošanā un pētījumu rezultātu izplatīšanā (no 2002. līdz 2006.gadam) (4)
(turpmāk tekstā – “piedalīšanās noteikumi”) pieteikumi projektu
konkursam netiešiem PTA pasākumiem jāiesniedz saskaņā ar
uzaicinājumu noteikumiem.

2. Tagadējais uzaicinājums(i) netiešiem PTA pasākumiem
(turpmāk tekstā – “uzaicinājums(i)”) sastāv no vispārīgās daļas
un konkrētiem noteikumiem, kas aprakstīti pielikumā(os). Pielikumā(os) norādīti konkrēts(i) termiņš(i) projektu pieteikumu
iesniegšanai netiešiem PTA pasākumiem, norādošs datums
izvērtēšanas pabeigšanai, norādošs budžets, instrumenti
(projektu veidi) un iesaistītie lauki, vērtēšanas kritēriji projektu
konkursiem netiešajiem PTA pasākumiem, minimālais dalībnieku skaits un visi piemērojamie ierobežojumi.
3. Fiziskās vai juridiskās personas, kas atbilst Piedalīšanās
noteikumos minētajiem nosacījumiem, un neatbilst nevienam
no piedalīšanās noteikumos vai 2002.gada 25.jūnija Padomes
Regulas (EK, EAEK (Euratom)) Nr. 1605/2002 par Finanšu
regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu kopbudžetam (5)
114(2).pantā minētajiem izņēmuma gadījumiem (turpmāk
tekstā – “projektu iesniedzēji”), tiek lūgti iesniegt Komisijai
netiešu PTA darbību priekšlikumus saskaņā ar Piedalīšanās un
Projektu konkursu noteikumiem.
Piedalīšanās nosacījumi projekta iesniedzējiem tiks pārbaudīti
netiešo PTA darbību līgumu slēgšanas laikā. Taču, pirms tam,
(1) OJ L 232, 29.8.2002., p.1
(2) OJ L 294, 29.10.2002., p.1
(3) Komisijas Lēmums C(2002)4789, ar izmaiņām C(2003)577,
C(2003)955,
C(2003)1952,
C(2003)3543,
C(2003)3555,
C(2003)4609, C(2003)5183, C(2004)433, un C(2004)2002, visi
lēmumi nepublicēti
(4) OJ L 355, 30.12.2002., p.23
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( ) OJ L 248, 16.9.2002, p. 1.

projekta iesniedzēji būs parakstījuši Paziņojumu, ka tie neatbilst
nevienam no Finanšu regulas 93(1).pantā minētajiem
procedūras gadījumiem. Tie būs snieguši Komisijai arī
2002.gada 23.decembra Komisijas regulas (EK, EAEK
(Euratom)) Nr. 2342/2002, kas nosaka izpildes kārtību
Padomes Regulai (EK, EAEK (Euratom)) Nr. 1605/2002 par
Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu kopbudžetam (6),
173(2).pantā minēto informāciju.

Eiropas Komisija ir pieņēmusi vienlīdzīgo tiesību politiku, un,
uz tās pamata, sievietes tiek īpaši mudinātas iesniegt projektu
pieteikumus vai nu tiešo PTA darbību pasākumiem, vai piedalīties netiešo PTA darbību priekšlikumu iesniegšanā.

4. Projektu iesniedzējiem Komisija sagatavo Iesniedzēju
rokasgrāmatu saistībā ar uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus, kas ietver informāciju par netiešo PTA darbību priekšlikumu sagatavošanu un iesniegšanu. Projektu iesniedzējiem
Komisija sagatavo arī Vadlīnijas par netiešo darbību priekšlikumu novērtēšanu un atlasi (7). Šīs Rokasgrāmatas un Vadlīnijas, kā arī darba programmu un citu informāciju par uzaicinājumiem var iegūt Komisijā. Adrese:
European Commission
The FP6 Information Desk
Directorate General RTD
B-1049 Brussels, Belgium
Interneta adrese: www.cordis.lu/fp6

5. Priekšlikumus netiešām PTA darbībām var iesniegt atbilstoši minētajām procedūrām:
— kā elektronisko priekšlikumu ar Elektroniskās pieteikumu
iesniegšanas sistēmas (EPIeS (8)) palīdzību vai
— kā dokumentu.

Visiem priekšlikumiem netiešajām PTA darbībām jāsastāv no
divām daļām: Veidlapas (A daļa) un priekšlikuma saturs (B
daļa).

Priekšlikumus netiešajām PTA darbībām var sagatavot autonomi vai pieslēgties elektroniskajai sistēmai un iesniegt, pieslēdzoties elektroniski. Netiešo PTA priekšlikumu B daļu var
iesniegt vienīgi portatīvā dokumenta formātā (PDF, kas salāgota
ar “Adobe” programmas 3. vai augstāku versiju ar iedarinātiem
fontiem/šriftiem. Saspiesti (“zip”) faili netiek pieļauti.
(6) OJ L 357, of 31.12.2002, p. 1.
(7) C(2003)883 no 27/3/2003, ar grozījumiem C(2004)1855 no
18/5/2004.
(8) EPIeS (EPSS) ir instruments, ar kura palīdzību projektu pieteicēji
sagatavo un iesniedz priekšlikumus elektroniski
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EPIeS programmnodrošinājums (autonomai vai elektroniskai
lietošanai) ir pieejams “Cordis” mājas lapā: www.cordis.lu.
Nepilnīgi, neskaidri vai vīrusus saturoši elektroniski iesniegtie
priekšlikumi netiešajām PTA darbībām tiks izslēgti no
izvērtēšanas procedūras.
Uz pārvietojamām elektroniskajām atmiņas ierīcēm (piem., CDROM vai disketēm), pa elektronisko pastu (e-mail) vai faksu
iesniegtie priekšlikumi netiešajām PTA darbībām tiks izslēgti no
izvērtēšanas procedūras.
Priekšlikumus netiešajām PTA darbībām var sagatavot un
iesniegt kā dokumentu, izmantojot Iesniedzēju rokasgrāmatā
dotās veidlapas (turpmāk tekstā – “dokuments”) vai, izmantojot
autonomo elektronisko pieteikumu iesniegšanas sistēmu
(EPIeS).
Priekšlikumi netiešajām PTA darbībām, kas iesniegti dokumenta
formā, bet ir nepilnīgi, tiks izslēgti no izvērtēšanas procedūras.
Sīkāka informācija par dažādām iesniegšanas procedūrām dota
Vadlīniju par priekšlikumu novērtēšanu un atlasi J pielikumā.
6. Priekšlikumus netiešajām PTA darbībām Dokumenta
formā, kas tiek sūtīti pa pastu, jādresē Komisijai un jāapzīmē:
“FP6 – Research Proposals”
(Call identifier: FP6-2004-ACC-SSA-2)
European Commission
B-1049 Brussels, Belgium
Iesniedzot personiski (ieskaitot kurjerpastu (1)), sūtījums jādresē
Komisijai un jāapzīmē:

(1) Ja kurjerpasts lūdz saņēmēja telefona numuru, ir jāuzrāda: (32-2) 29
96206 (Virginia Enache)
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“FP6 – Research Proposals”
(Call identifier: FP6-2004-ACC-SSA-2)
European Commission
Rue de Genève, 1
B-1049 Brussels, Belgium
7. Priekšlikumiem netiešajām PTA darbībām jānonāk Komisijā pirms šai Uzaicinājumā minētā laika un datuma. Priekšlikumi netiešajām PTA darbībām, kas sasniegs Komisiju pēc šī
termiņa, tiks izslēgti no izvērtēšanas procedūras.
Priekšlikumi netiešajām PTA darbībām, kas neatbilst šai Uzaicinājumā minētajiem nosacījumiem par minimālo dalībnieku
skaitu, tiks izslēgti no izvērtēšanas procedūras.
Teiktais attiecas arī uz ikvienu citu darba programmā minēto
atbilstības kritēriju.
8. Ja viens un tas pats priekšlikums netiešajām PTA
darbībām ir veiksmīgi iesniegts atkārtoti, Komisija vērtēs to
versiju, kas saņemta pēdējā pirms šai Uzaicinājumā minētā laika
un datuma beigām.
Ja viens un tas pats priekšlikums netiešajām PTA darbībām ir
iesniegts dokumenta un elektroniskā formā (t.i. elektroniski),
Komisija vērtēs tikai elektroniski iesniegtā teksta versiju.
9. Ja attiecīgajā uzaicinājumā paredzēts, priekšlikumus
netiešajām PTA darbībām var izvērtēt turpmākajās vērtēšanu
reizēs.
10. Visās sarakstēs par šo uzaicinājumu (piem., lūdzot informāciju vai iesniedzot priekšlikumu netiešajām PTA darbībām),
projektu pieteicēj tiek lūgti citēt atbilstošo uzaicinājuma identifikatoru.
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Konkursa informācija
1. Konkrētā programma: Eiropas pētniecības telpas integrēšana un stiprināšana.
2. Tematiskā prioritāte/joma: visas tematiskās prioritātes jomas.
3. Konkursa nosaukums: specifiski atbalsta pasākumi (SSA) asociētajām kandidātvalstīm.
4. Konkursa identifikators: FP6-2004-ACC-SSA-2
5. Publikācijas datums: 2004. gada 15. jūnijs
6. Iesniegšanas termiņš: 2004. gada 14. oktobris plkst. 17:00 (Briseles laiks).
7. Kopējais paredzamais budžets: EUR 19 800 000.
8. Joma un instrumenti:
Joma

Skat. Darba programmas D pielikumu

Instrumenti

Specifisks atbalsta pasākums

9. Minimālais dalībnieku skaits:
Instruments

Specifisks atbalsta pasākums

Minimālais skaits

Viena juridiskā persona no vienas asociētās kandidātvalsts (1)

(1) Asociētās kandidātvalstis – Bulgārija, Rumānija un Turcija.

10. Ierobežojumi līdzdalībai: nav
11. Konsorcija līgums: šajā konkurša izsludināto RTD pasākumu dalībniekiem nav jāslēdz konsorcija līgums.
12. Novērtēšanas procedūra:
— novērtēšanas procedūrā ir viens posms,
— priekšlikumi netiks vērtēti anonīmi.
13. Novērtēšanas kritēriji: skat. darba programmas B pielikumu attiecībā uz piemērojamajiem kritērijiem (tostarp to
individuālo nozīmīgumu un robežvērtībām, kā arī kopējo robežvērtību) katram instrumentam.
14. Orientējošie novērtēšanas un atlases termiņi:
— novērtēšanas rezultāti: divi mēneši pēc 6. punktā minētā termiņa,
— līguma parakstīšana: seši mēneši pēc 6. punktā minētā termiņa.

15.6.2004.
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Priekšlikums(i) netiešiem PTA (RTD) pasākumiem speciālajā programmā pētniecības, tehnoloģiju
attīstības un ieviešanas pasākumiem: “Kopienas pētniecības koncentrēšana (nostiprināšana) un
integrēšana”
(2004/C 158/07)
1. Saskaņā ar 2002. gada 27. jūnijā Eiropas Parlamenta un
Padomes lēmumu Nr. 1513/2002/EK, un, ņemot vērā Eiropas
Kopienas Sesto Ietvara programmu attiecībā uz pētniecības,
tehnoloģiju attīstības un ieviešanas pasākumiem, kas veicina
Eiropas pētniecības telpas izveidi un inovācijas (2002.2006.gadam) (1), 2002. gada 30. septembrī Padome pieņēma
speciālo programmu pētniecības, tehnoloģiju attīstības un
ieviešanas pasākumiem: “Kopienas pētniecības koncentrēšana
(nostiprināšana) un integrēšana” (2002.-2006.) (2) (turpmāk
tekstā – “speciālā programma”).

Saskaņā ar speciālās programmas 5. panta 1. punktu, Eiropas
Kopienas Komisija (turpmāk tekstā – “Komisija”) 2002. gada 9.
decembrī ir pieņēmusi darba programmu (3) (turpmāk tekstā –
“Darba programma”), nosakot precīzāk speciālās programmas
mērķus, zinātniskās un tehnoloģiskās prioritātes, un ieviešanas
grafiku.

Saskaņā ar 2002. gada 16. decembra Eiropas Parlamenta un
Padomes Regulas 9. panta 1. punktu par noteikumiem, kā
uzņēmumi, zinātniskās izpētes centri un akadēmiskās augstskolas piedalās Eiropas Kopienas Sestās Ietvara programmas
īstenošanā un pētījumu rezultātu izplatīšanā (2002.2006.gadam) (4) (turpmāk tekstā – “piedalīšanās noteikumi”)
pieteikumi projektu konkursam netiešiem PTA pasākumiem
jāiesniedz saskaņā ar uzaicinājumu noteikumiem.

2. Tagadējais uzaicinājums(i) netiešiem PTA pasākumiem
(turpmāk tekstā – “uzaicinājums(i)”) sastāv no vispārīgās daļas
un konkrētiem noteikumiem, kas aprakstīti pielikumā(os). Pielikumā(os) norādīti konkrēts(i) termiņš(i) projektu pieteikumu
iesniegšanai netiešiem PTA pasākumiem, norādošs datums
izvērtēšanas pabeigšanai, norādošs budžets, instrumenti
(projektu veidi) un iesaistītie lauki, vērtēšanas kritēriji projektu
konkursiem netiešajiem PTA pasākumiem, minimālais dalībnieku skaits un visi piemērojamie ierobežojumi.

3. Fiziskās vai juridiskās personas, kas atbilst Piedalīšanās
noteikumos minētajiem nosacījumiem, un neatbilst nevienam
no piedalīšanās noteikumos vai 2002. gada 25. jūnija Padomes
Regulas (EK, EAEK (Euratom)) Nr. 1605/2002 par Finanšu
regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu kopbudžetam (5) 114.
panta 2. punktā minētajiem izņēmuma gadījumiem (turpmāk
tekstā – “projektu iesniedzēji”), tiek lūgti iesniegt Komisijai
(1) OV L 232, 29.8.2002., 1. lpp.
(2) OV L 294, 29.10.2002., 1. lpp.
(3) Komisijas Lēmums C(2002)4789, grozīts ar C(2003)577,
C(2003)955, C(2003)1952, C(2003) 3543, C(2003) 3555,
C(2003)4609, C(2003)5183, C(2004)433, un C(2004)2002, visi
lēmumi nepublicēti
(4) OV L 355, 30.12.2002., 23. lpp.
5
( ) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

netiešu PTA darbību priekšlikumus saskaņā ar Piedalīšanās un
Projektu konkursu noteikumiem.
Piedalīšanās nosacījumi projekta iesniedzējiem tiks pārbaudīti
netiešo PTA darbību līgumu slēgšanas laikā. Taču, pirms tam,
projekta iesniedzēji būs parakstījuši Paziņojumu, ka tie neatbilst
nevienam no Finanšu regulas 93. panta 1. punktā minētajiem
procedūras gadījumiem. Tie būs snieguši Komisijai arī 2002.
gada 23. decembra Komisijas regulas (EK, EAEK (Euratom))
Nr. 2342/2002, kas nosaka izpildes kārtību Padomes Regulai
(EK, EAEK (Euratom)) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko
piemēro Eiropas Kopienu kopbudžetam (6), 173. panta 2.
punktā minēto informāciju.

Eiropas Komisija ir pieņēmusi vienlīdzīgo tiesību politiku, un
uz tās pamata sievietes tiek īpaši mudinātas iesniegt projektu
pieteikumus vai nu tiešo PTA darbību pasākumiem, vai piedalīties netiešo PTA darbību priekšlikumu iesniegšanā.

4. Projektu iesniedzējiem Komisija sagatavo iesniedzēju
rokasgrāmatu saistībā ar uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus, kas ietver informāciju par netiešo PTA darbību priekšlikumu sagatavošanu un iesniegšanu. Projektu iesniedzējiem
Komisija sagatavo arī vadlīnijas par netiešo darbību priekšlikumu novērtēšanu un atlasi (7). Šīs rokasgrāmatas un vadlīnijas,
kā arī darba programmu un citu informāciju par uzaicinājumiem var iegūt Komisijā. Adrese:
European Commission
The FP6 Information Desk
Directorate General RTD
B-1049 Brussels, Belgium
Interneta adrese: www.cordis.lu/fp6

5. Priekšlikumus netiešām PTA darbībām var iesniegt atbilstoši minētajām procedūrām:
— kā elektronisko priekšlikumu ar Elektroniskās pieteikumu
iesniegšanas sistēmas (EPIeS (8)) palīdzību; vai
— kā dokumentu.

Visiem priekšlikumiem netiešajām PTA darbībām jāsastāv no
divām daļām: veidlapas (A daļa) un priekšlikuma saturs (B daļa).
(6) OV L 357, of 31.12.2002., 1. lpp.
(7) C(2003)883 no 27/3/2003, ar grozījumiem C(2004)1855 no
18/5/2004.
(8) EPIeS (EPSS) ir instruments, ar kura palīdzību projektu pieteicēji
sagatavo un iesniedz priekšlikumus elektroniski
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Priekšlikumus netiešajām PTA darbībām var sagatavot autonomi vai pieslēgties elektroniskajai sistēmai un iesniegt, pieslēdzoties elektroniski. Netiešo PTA priekšlikumu B daļu var
iesniegt vienīgi portatīvā dokumenta formātā (PDF, kas salāgota
ar “Adobe” programmas 3. vai augstāku versiju ar iedarinātiem
fontiem. Saspiesti (“zip”) faili netiek pieļauti.
EPIeS programmnodrošinājums (tiešsasaistes vai bezsasaistes
lietošanai) ir pieejams “Cordis” mājas lapā: www.cordis.lu.
Nepilnīgi, neskaidri vai vīrusus saturoši elektroniski iesniegtie
priekšlikumi netiešajām PTA darbībām tiks izslēgti no
izvērtēšanas procedūras.
Uz pārvietojamām elektroniskajām atmiņas ierīcēm (piem., CDROM vai disketēm), pa elektronisko pastu (e-mail) vai faksu
iesniegtie priekšlikumi netiešajām PTA darbībām tiks izslēgti no
izvērtēšanas procedūras.
Priekšlikumus netiešajām PTA darbībām var sagatavot un
iesniegt kā dokumentu, izmantojot Iesniedzēju rokasgrāmatā
dotās veidlapas (turpmāk tekstā – “dokuments”) vai, izmantojot
autonomo elektronisko pieteikumu iesniegšanas sistēmu
(EPIeS).
Priekšlikumi netiešajām PTA darbībām, kas iesniegti dokumenta
formā, bet ir nepilnīgi, tiks izslēgti no izvērtēšanas procedūras.
Sīkāka informācija par dažādām iesniegšanas procedūrām dota
vadlīniju par priekšlikumu novērtēšanu un atlasi J pielikumā.

15.6.2004.

Iesniedzot personiski (ieskaitot kurjerpastu (1)), sūtījums jādresē
Komisijai un jāapzīmē:
“FP6 – Research Proposals”
(Call identifier: FP6-2004-TC-SSA-General)
European Commission
Rue de Genève, 1
B-1049 Brussels, Belgium
7. Priekšlikumiem netiešajām PTA darbībām jānonāk Komisijā pirms šai uzaicinājumā minētā laika un datuma. Priekšlikumi netiešajām PTA darbībām, kas sasniegs Komisiju pēc šī
termiņa, tiks izslēgti no izvērtēšanas procedūras.
Priekšlikumi netiešajām PTA darbībām, kas neatbilst šai uzaicinājumā minētajiem nosacījumiem par minimālo dalībnieku
skaitu, tiks izslēgti no izvērtēšanas procedūras.
Teiktais attiecas arī uz ikvienu citu darba programmā minēto
atbilstības kritēriju.
8. Ja viens un tas pats priekšlikums netiešajām PTA
darbībām ir veiksmīgi iesniegts atkārtoti, Komisija vērtēs to
versiju, kas saņemta pēdējā pirms šai Uzaicinājumā minētā laika
un datuma beigām.
Ja viens un tas pats priekšlikums netiešajām PTA darbībām ir
iesniegts dokumenta un elektroniskā formā (t.i. elektroniski),
Komisija vērtēs tikai elektroniski iesniegtā teksta versiju.

6. Priekšlikumus netiešajām PTA darbībām dokumenta
formā, kas tiek sūtīti pa pastu, jādresē Komisijai un jāapzīmē:

9. Ja attiecīgajā uzaicinājumā paredzēts, priekšlikumus
netiešajām PTA darbībām var izvērtēt turpmākajās vērtēšanu
reizēs.

“FP6 – Research Proposals”
(Call identifier: FP6-2004-TC-SSA-General)
European Commission
B-1040 Brussels, Belgium

10. Visās sarakstēs par šo uzaicinājumu (piem., lūdzot informāciju vai iesniedzot priekšlikumu netiešajām PTA darbībām),
projektu pieteicēji tiek lūgti citēt atbilstošo uzaicinājuma identifikatoru.

(1) Ja kurjerpasts lūdz saņēmēja telefona numuru, ir jāuzrāda: (32-2)
296 30 61 (Mr. Daniel Descoutures)

15.6.2004.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

C 158/21

PIELIKUMS
1. Konkrētā programma: Eiropas pētniecības telpas integrēšana un stiprināšana
2. Tematiskā prioritāte/joma: visas tematiskās prioritātes jomas
3. Konkursa nosaukums: specifiski atbalsta pasākumi (SSA) asociētajām kandidātvalstīm
4. Konkursa identifikators: FP6-2004-TC-SSA-General
5. Publikācijas datums: 2004. gada 15. jūnijs
6. Iesniegšanas termiņš: 2004. gada 14. oktobris plkst. 17:00 (Briseles laiks).
7. Kopējais paredzamais budžets: 2 900 000 eiro
8. Joma un instrumenti:
Joma

Instrumenti

Skat. darba programmas E pielikumu

Specifisks atbalsta pasākums

9. Minimālais dalībnieku skaits:
Instruments

Specifisks atbalsta pasākums

Minimālais skaits

Viena juridiskā persona no vienas asociētās kandidātvalsts (1)

(1) Kā norādīts darba programmā, atlasītie dalībnieki no trešām valstīm, kurām ir S&T sadarbības līgums ar ES vai kuras šobrīd
pārrunā šādu līgumu, var saņemt Kopienas finansiālu atbalstu.

10. Ierobežojumi līdzdalībai: nav
11. Konsorcija līgums: šajā konkursā izsludināto RTD pasākumu dalībniekiem nav jāslēdz konsorcija līgums.
12. Novērtēšanas procedūra:
— Novērtēšanas procedūrā ir viens posms,
— priekšlikumi netiks vērtēti anonīmi.
13. Novērtēšanas kritēriji: skat. darba programmas B pielikumu attiecībā uz piemērojamajiem kritērijiem (tostarp to
individuālo nozīmīgumu un robežvērtībām, kā arī kopējo robežvērtību) katram instrumentam.
14. Orientējošie novērtēšanas un atlases termiņi:
— Novērtēšanas rezultāti: divi mēneši pēc 6. punktā minētā termiņa,
— līguma parakstīšana: seši mēneši pēc 6. punktā minētā termiņa.
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Priekšlikumi netiešiem PTA (RTD) pasākumiem speciālajā programmā pētniecības, tehnoloģiju
attīstības un ieviešanas pasākumiem: “Eiropas Pētniecības telpas integrēšana un stiprināšana”
(2004/C 158/08)
1. Saskaņā ar 2002. gada 27. jūnijā Eiropas Parlamenta un
Padomes lēmumu Nr. 1513/2002/EK, un, ņemot vērā Eiropas
Kopienas 6. Ietvara programmu attiecībā uz pētniecības, tehnoloģiju attīstības un ieviešanas pasākumiem, kas veicina Eiropas
pētniecības telpas izveidi un inovācijas (no 2002. līdz 2006.
gadam) (1), 2002. gada 30. septembrī Padome pieņēma speciālo
programmu pētniecības, tehnoloģiju attīstības un ieviešanas
pasākumiem: “Eiropas Pētniecības telpas integrēšana un stiprināšana” (2002.-2006.) (2) (turpmāk tekstā – “speciālā
programma”).

Saskaņā ar speciālās programmas 5(1).pantu, Eiropas Kopienas
Komisija (turpmāk tekstā – “Komisija”) 2002.gada 9.decembrī ir
pieņēmusi darba programmu (3) (turpmāk tekstā – “Darba
programma”), nosakot precīzāk speciālās programmas mērķus,
zinātniskās un tehnoloģiskās prioritātes, un ieviešanas grafiku.

Saskaņā ar 2002. gada 16. decembra Eiropas Parlamenta un
Padomes Regulas 9(1).pantu par noteikumiem, kā uzņēmumi,
zinātniskās izpētes centri un akadēmiskās augstskolas piedalās
Eiropas Kopienas Sestās Ietvara programmas īstenošanā un pētījumu rezultātu izplatīšanā (no 2002. līdz 2006. gadam) (4)
(turpmāk tekstā – “piedalīšanās noteikumi”) pieteikumi projektu
konkursam netiešiem PTA pasākumiem jāiesniedz saskaņā ar
uzaicinājumu noteikumiem.

2. Tagadējais uzaicinājums(i) netiešiem PTA pasākumiem
(turpmāk tekstā – “uzaicinājums(i)”) sastāv no vispārīgās daļas
un konkrētiem noteikumiem, kas aprakstīti pielikumā(os). Pielikumā(os) norādīti konkrēts(i) termiņš(i) projektu pieteikumu
iesniegšanai netiešiem PTA pasākumiem, norādošs datums
izvērtēšanas pabeigšanai, norādošs budžets, instrumenti
(projektu veidi) un iesaistītie lauki, vērtēšanas kritēriji projektu
konkursiem netiešajiem PTA pasākumiem, minimālais dalībnieku skaits un visi piemērojamie ierobežojumi.

3. Fiziskās vai juridiskās personas, kas atbilst Piedalīšanās
noteikumos minētajiem nosacījumiem, un neatbilst nevienam
no piedalīšanās noteikumos vai 2002.gada 25.jūnija Padomes
Regulas (EK, (Euratom)) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko
piemēro Eiropas Kopienu kopbudžetam (5) 114(2).pantā minētajiem izņēmuma gadījumiem (turpmāk tekstā – “projektu
iesniedzēji”), tiek lūgti iesniegt Komisijai netiešu PTA darbību
priekšlikumus saskaņā ar Piedalīšanās un Projektu konkursu
(1) OV L 232, 29.8.2002., 1. lpp.
(2) OV L 294, 29.10.2002.,1. lpp.
(3) Komisijas Lēmums C(2002)4789, ar izmaiņām C(2003)577,
C(2003)955,
C(2003)1952,
C(2003)3543,
C(2003)3555,
C(2003)4609, C(2003)5183, C(2004)433, un C(2004)2002, visi
lēmumi nepublicēti
(4) OV L 355, 30.12.2002., 23. lpp.
5
( ) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

noteikumiem.

Piedalīšanās nosacījumi projekta iesniedzējiem tiks pārbaudīti
netiešo PTA darbību līgumu slēgšanas laikā. Taču pirms tam
projekta iesniedzēji būs parakstījuši Paziņojumu, ka tie neatbilst
nevienam no Finanšu regulas 93(1). pantā minētajiem
procedūras gadījumiem. Tie būs snieguši Komisijai arī 2002.
gada 23. decembra Komisijas regulas (EK, (Euratom)) Nr. 2342/
2002, kas nosaka izpildes kārtību Padomes Regulai (EK,
(Euratom)) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro
Eiropas Kopienu kopbudžetam (6), 173(2). pantā minēto informāciju.

Eiropas Komisija ir pieņēmusi vienlīdzīgo tiesību politiku, un,
uz tās pamata, sievietes tiek īpaši mudinātas iesniegt projektu
pieteikumus vai nu tiešo PTA darbību pasākumiem, vai piedalīties netiešo PTA darbību priekšlikumu iesniegšanā.

4. Projektu iesniedzējiem Komisija sagatavo Iesniedzēju
rokasgrāmatu saistībā ar uzaicinājumu(iem) iesniegt priekšlikumus, kas ietver informāciju par netiešo PTA darbību priekšlikumu sagatavošanu un iesniegšanu. Projektu iesniedzējiem
Komisija sagatavo arī Vadlīnijas par netiešo darbību priekšlikumu novērtēšanu un atlasi (7). Šīs Rokasgrāmatas un Vadlīnijas, kā arī darba programmu un citu informāciju par uzaicinājumu(iem) var iegūt Komisijā. Adrese:

European Commission
The FP6 Information Desk
Directorate General RTD
B-1049 Brussels, Belgium
Interneta adrese: www.cordis.lu/fp6

5. Priekšlikumus netiešām PTA darbībām var iesniegt vienīgi
kā elektronisko priekšlikumu ar Elektroniskās pieteikumu
iesniegšanas sistēmas (EPIeS (8)) palīdzību. Tomēr, izņēmuma
gadījumos, koordinators var lūgt Komisijas atļauju iesniegt to
dokumenta formā pirms priekšlikumu iesniegšanas pēdējā
termiņa. To var veikt, aizrakstot uz kādu no adresēm: Ezio
Andreta, Director, European Commission, Directorate General
RTD, Directorate G, B-1049 Brussels vai rtd-nmp@cec.eu.int.
Lūgumam jāpievieno paskaidrojums, kāpēc tiek lūgts
izņēmums. Projektu iesniedzējiem, kas vēlas priekšlikumus
iesniegt Dokumenta formā, pašiem ir jānodrošina, ka šis
lūgums izņēmuma gadījumam un ar to saistītā procedūras tiek
veiktas laikā, pirms priekšlikumu iesniegšanas pēdējā termiņa.
(6) OV L 357, 31.12.2002., 1. lpp.
(7) C(2003)883 no 27/3/2003, ar grozījumiem C(2004)1855 no
18/05/2004.
(8) EPIeS ir instruments, ar kura palīdzību projektu pieteicēji sagatavo
un iesniedz priekšlikumus elektroniski
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Visiem priekšlikumiem netiešajām PTA darbībām jāsastāv no
divām daļām: veidlapas (A daļa) un priekšlikuma saturs (B daļa).
Priekšlikumus netiešajām PTA darbībām var sagatavot autonomi vai pieslēgties elektroniskajai sistēmai un iesniegt, pieslēdzoties elektroniski. Netiešo PTA priekšlikumu B daļu var
iesniegt vienīgi portatīvā dokumenta formātā (PDF, kas salāgota
ar “Adobe” programmas 3. vai augstāku versiju ar iedarinātiem
fontiem/šriftiem. Saspiesti (“zip”) faili netiek pieļauti.
EPIeS programmnodrošinājums (autonomai vai elektroniskai
lietošanai) ir pieejams “Cordis” mājas lapā: www.cordis.lu.
Nepilnīgi, neskaidri vai vīrusus saturoši elektroniski iesniegtie
priekšlikumi netiešajām PTA darbībām tiks izslēgti no
izvērtēšanas procedūras.
Uz pārvietojamām elektroniskajām atmiņas ierīcēm (piem., CDROM vai disketēm), pa elektronisko pastu (e-mail) vai faksu
iesniegtie priekšlikumi netiešajām PTA darbībām tiks izslēgti no
izvērtēšanas procedūras.
Visi tie priekšlikumi netiešajām PTA darbībām, kurus bija
atļauts iesniegt dokumenta formā, bet kuri ir nepilnīgi, tiks
izslēgti no izvērtēšanas procedūras.
Sīkāka informācija par dažādām iesniegšanas procedūrām dota
vadlīniju par priekšlikumu novērtēšanu un atlasi J pielikumā.
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6. Priekšlikumiem netiešajām PTA darbībām jānonāk Komisijā pirms šai uzaicinājumā minētā laika un datuma. Priekšlikumi netiešajām PTA darbībām, kas sasniegs Komisiju pēc šī
termiņa, tiks izslēgti no izvērtēšanas procedūras.
Priekšlikumi netiešajām PTA darbībām, kas neatbilst šai uzaicinājumā minētajiem nosacījumiem par minimālo dalībnieku
skaitu, tiks izslēgti no izvērtēšanas procedūras.
Teiktais attiecas arī uz ikvienu citu darba programmā minēto
atbilstības kritēriju.
7. Ja viens un tas pats priekšlikums netiešajām PTA
darbībām ir veiksmīgi iesniegts atkārtoti, Komisija vērtēs to
versiju, kas saņemta pēdējā pirms šai Uzaicinājumā minētā laika
un datuma beigām.
8. Ja attiecīgajā uzaicinājumā paredzēts, priekšlikumus
netiešajām PTA darbībām var izvērtēt turpmākajās vērtēšanu
reizēs.
9. Visās sarakstēs par šo uzaicinājumu (piem., lūdzot informāciju vai iesniedzot priekšlikumu netiešajām PTA darbībām),
projektu pieteicēj tiek lūgti citēt atbilstošo uzaicinājuma identifikatoru.
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I PIELIKUMS
1. Speciālā programma: Eiropas Pētniecības telpas integrēšana un stiprināšana.
2. Tematiskās prioritātes / jomas: 2. tematiskā prioritāte: “Informācijas sabiedrības tehnoloģijas“ (IST) un 3. tematiskā prioritāte: “Nanotehnoloģijas un nanozinātnes, uz zinātnes atziņām balstīti daudzfunkcionāli materiāli un jauni
ražošanas procesi un ierīces” (NMP).
3. Konkursa nosaukums: Otrais kopīgais konkurss 2. un 3. tematiskajai prioritātei.
4. Konkursa identifikators: FP6-2004-IST-NMP-2.
5. Publicēšanas datums (1): 2004. gada 15. jūnijs.
6. Iesniegšanas termiņš (2): 14.10.2004, plkst. 17:00 (Briseles laiks).
7. Kopējais paredzamais budžets: 180 miljoni eiro ar orientējoši līdzsvarotu līdzekļu sadalījumu starp trīs dažādiem
mērķiem (kopīgs budžets 2. un 3. prioritātei).
8. Jomas un instrumenti: priekšlikumos jāpievēršas šādiem mērķiem:
JOMA

Instruments(-i)

IST-NMP-1 Tehnoloģiju integrēšana ātras un elastīgas raošanas uzņēmumam

IP; STREP; SSA

IST-NMP-2 Biosensori diagnosticēšanai un veselības aprūpei

IP; STREP; SSA

IST-NMP-3 Materiāli, aparatūra un procesi nanofotonisko un nanoelektronisko ierīču raošanai

IP; STREP; SSA

9. Minimālais dalībnieku skaits (3):
Mērķis

Minimālais skaits

IP un STREP

Trīs neatkarīgas juridiskas personas no trīs daādām dalībvalstīm vai asociētajām valstīm; svarīgi, lai būtu pārstāvētas vismaz divas dalībvalstis vai
asociētās kandidātvalstis.

SSA

1 juridiska persona.

Sagaidāms, ka ražotāji uzņemsies vadošo lomu IP un attiecīgi STREP.
10. Ierobežojumi līdzdalībai: Nav.
11. Konsorcija līgums: IP dalībniekiem jānoslēdz konsorcija līgums.
12. Novērtēšanas procedūra: novērtējumam ir viens posms. Priekšlikumu iesniedzējiem jāievēro maksimālais lappušu
skaits (burtu lielums datorrakstā – 12), kā aprakstīts Vadlīnijās priekšlikumu iesniedzējiem. Priekšlikumus nevērtēs
anonīmi.
13. Novērtēšanas kritēriji: skat. darba programmas B pielikumu attiecībā katram instrumentam uz piemērojamajiem
kritērijiem.
14. Orientējošie novērtēšanas un atlases termiņi: novērtēšanas rezultāti būs pieejami pēc apmēram diviem
mēnešiem no iesniegšanas termiņa.

(1) Ģenerāldirektori, kas atbildīgi par konkursu, var publicēt to līdz pat vienu mēnesi pirms vai pēc paredzētā publicēšanas datuma.
(2) Ja paredzētais publicēšanas datums ir agrāks vai vēlāks (skat. ieprekšējo zemsvītras piezīmi), publicētajā konkursā attiecīgi pielāgo arī
iesniegšanas termiņu.
(3) Dalībvalstis = ES dalībvalstis; asociētās valstis ietver asociētās kandidātvalstis. Jebkura dalībvalstī vai asociētajā valstī reģistrēta juridiska
persona, kurā ir vajadzīgais dalībnieku skaits, var būt vienīgā dalībniece netiešā darbībā.
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II PIELIKUMS
1. Speciālā programma: Eiropas Pētniecības telpas integrēšana un stiprināšana.
2. Darbības: Prioritārā tematiskā izpētes joma “Nanotehnoloģijas un nanozinātnes, uz zinātnes atziņām balstīti daudzfunkcionāli materiāli un jauni ražošanas procesi un ierīces” (NMP).
3. Konkursa nosaukums: EK-NSF koordinētas darbības skaitļošanas ierīču izpētē.
4. Konkursa identifikators: FP6-2004-NMP-NSF-1.
5. Publicēšanas datums (1): 2004. gada 15. jūnijs.
6. Iesniegšanas termiņš (2): 2004. gada 14. oktobris, plkst. 17:00 (Briseles laiks).
7. Kopējais paredzamais budžets: 6 miljoni eiro (līdzīgs finansējuma apjoms tiek sagaidīts no NSF ASV pētniecības
grupu atbalstam projektos).
Instruments

eiro (miljoni)

STREP

6 (*)

(*) Ņemot vērā šim konkursam pieejamo paredzamo budžetu, orientējoši tiks atbalstīti 5 projekti.

8. Jomas un instrumenti:
Joma

Instruments

NMP-NSF-1 ES-NSF koordinētas darbības skaitļošanas materiālu izpētē

STREP

9. Minimālais dalībnieku skaits:
Instruments

STREP

Minimālais dalībnieku skaits

Trīs neatkarīgas juridiskas personas no trīs daādām dalībvalstīm vai asociētajām valstīm; svarīgi, lai būtu
pārstāvētas vismaz divas dalībvalstis vai asociētās kandidātvalstis (*).

(*) Vajadzīga Eiropas un ASV partneru līdzsvarota dalība.

10. Līdzdalības ierobežojumi: nav.
11. Konsorcija līgumi: dalībnieki STREP saistībā ar šo konkursu tiek aicināti noslēgt konsorcija līgumu, tomēr tas nav
obligāti.
12. Novērtēšanas procedūra:
— STREP priekšlikumu novērtēšanai būs viens posms saskaņā ar noteikumiem, kas izstrādāti Sestajā pamatprogrammā un NMP darba programmas B pielikumā 2003. gada decembra versijā. NSF iesniegtajiem priekšlikumiem piemēros NSF novērtēšanas procedūras (3).
— Priekšlikumus nevērtēs anonīmi.
13. Novērtēšanas kritēriji:
— Skat. NMP darba programmas (2003. gada versija) B pielikumu attiecībā uz piemērojamajiem kritērijiem (tostarp
to individuālo nozīmīgumu un robežvērtībām, kā arī kopējo robežvērtību) katram instrumentam.
— Uzmanība tiks pievērsta priekšlikumu saistībai ar 3. prioritātes vispārējiem mērķiem, kā arī konkrētajiem
mērķiem, kas aprakstīti katrā konkursa aptvertajā jomā.
14. Paredzamais novērtēšanas un līgumu slēgšanas termiņš: novērtēšanas rezultāti: pieejami orientējoši 2 mēnešu
laikā pēc iesniegšanas termiņa beigām.

(1) Ģenerāldirektors, kas atbildīgs par šā konkursa publicēšanu, var publicēt to līdz pat vienu mēnesi pirms vai pēc paredzētā publicēšanas
datuma.
(2) Ja paredzētais publicēšanas datums ir agrāks vai vēlāks (skat. ieprekšējo zemsvītras piezīmi), attiecīgi pielāgo arī iesniegšanas termiņu.
3
( ) Priekšlikumus nosūta gan uz EK, gan uz NSF, lai pieteiktos uz finansiālā atbalsta saņemšanu. Netiks veikti nekādi aizjūras pārskaitījumi. Eiropas pētniecības grupas nosūta priekšlikumus uz EK saskaņā ar Sestās pamatprogrammas noteikumiem, ASV pētniecības
grupas nosūta priekšlikumus uz NSF (skat. portālu www.nsf.org). Visos priekšlikumos jāievēro attiecīgi EK un NSF vadlīnijas priekšlikumu sagatavošanai, bet to tehniskajai daļai jābūt kopīgai.

C 158/26

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

15.6.2004.

Priekšlikums netiešiem PTA (RTD) pasākumiem speciālajā programmā pētniecības, tehnoloģiju
attīstības un ieviešanas pasākumiem: “Kopienas pētniecības koncentrēšana (nostiprināšana) un
integrēšana”
Tematiskā prioritāte/joma: Informācijas sabiedrības tehnoloģijas (IST)
Konkursa identifikators: FP6-2004-IST-3
Konkursa identifikators: FP6-2004-IST-FETPI
(2004/C 158/09)
1. Saskaņā ar 2002. gada 27. jūnijā Eiropas Parlamenta un
Padomes lēmumu Nr. 1513/2002/EK un ņemot vērā Eiropas
Kopienas 6. Ietvara programmu attiecībā uz pētniecības, tehnoloģiju attīstības un ieviešanas pasākumiem, kas veicina Eiropas
pētniecības telpas izveidi un inovācijas (2002.-2006.) (1), 2002.
gada 30. septembrī Padome pieņēma speciālo programmu
pētniecības, tehnoloģiju attīstības un ieviešanas pasākumiem:
“Kopienas pētniecības koncentrēšana (nostiprināšana) un integrēšana” (2002.-2006.) (2) (turpmāk tekstā – “speciālā
programma”).

Saskaņā ar speciālās programmas 5. panta 1. punktu Eiropas
Kopienas Komisija (turpmāk tekstā – “Komisija”) 2002. gada 9.
decembrī ir pieņēmusi darba programmu (3) (turpmāk tekstā –
“Darba programma”), nosakot precīzāk speciālās programmas
mērķus, zinātniskās un tehnoloģiskās prioritātes, un ieviešanas
grafiku.

Saskaņā ar 2002. gada 16. decembra Eiropas Parlamenta un
Padomes Regulas 9. panta 1.punktu par noteikumiem, kā uzņēmumi, zinātniskās izpētes centri un akadēmiskās augstskolas
piedalās Eiropas Kopienas Sestās Ietvara programmas īstenoanā
un pētījumu rezultātu izplatīšanā (2002.-2006.) (4) (turpmāk
tekstā – “piedalīšanās noteikumi”) pieteikumi projektu
konkursam netiešiem PTA pasākumiem jāiesniedz saskaņā ar
uzaicinājumu noteikumiem.

2. Tagadējais uzaicinājumsi netiešiem PTA pasākumiem
(turpmāk tekstā – “uzaicinājumsi”) sastāv no vispārīgās daļas un
konkrētiem noteikumiem, kas aprakstīti pielikumāos. Pielikumāos norādīti konkrētsi termiņši projektu pieteikumu iesniegšanai netiešiem PTA pasākumiem, norādošs datums
izvērtēšanas pabeigšanai, norādošs budžets, instrumenti
(projektu veidi) un iesaistītie lauki, vērtēšanas kritēriji projektu
konkursiem netiešajiem PTA pasākumiem, minimālais dalībnieku skaits un visi piemērojamie ierobežojumi.
(1) OV L 232, 29.8.2002., 1. lpp.
(2) OV L 294, 29.10.2002., 1. lpp.
(3) Komisijas Lēmums C(2002)4789, grozīts ar C(2003)577,
C(2003)955,
C(2003)1952,
C(2003)3543,
C(2003)3555,
C(2003)4609, C(2003)5183, C(2004)433 un C(2004)2002., visi
lēmumi nepublicēti.
(4) OV L 355, 30.12.2002., 23. lpp.

3. Fiziskās vai juridiskās personas, kas atbilst Piedalīšanās
noteikumos minētajiem nosacījumiem, un neatbilst nevienam
no piedalīšanās noteikumos vai 2002. gada 25. jūnija Padomes
Regulas (EK, EAEK (Euratom)) Nr. 1605/2002 par Finanšu
regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu kopbudžetam (5) 114.
panta 2. punktā minētajiem izņēmuma gadījumiem (turpmāk
tekstā – “projektu iesniedzēji”), tiek lūgti iesniegt Komisijai
netiešu PTA darbību priekšlikumus saskaņā ar Piedalīšanās un
Projektu konkursu noteikumiem.

Piedalīšanās nosacījumi projekta iesniedzējiem tiks pārbaudīti
netiešo PTA darbību līgumu slēgšanas laikā. Taču pirms tam
projekta iesniedzēji būs parakstījuši paziņojumu, ka tie neatbilst
nevienam no Finanšu regulas 93. panta 1. punktā minētajiem
procedūras gadījumiem. Tie būs snieguši Komisijai arī 2002.
gada 23. decembra Komisijas regulas (EK, EAEK (Euratom))
Nr. 2342/2002, kas nosaka izpildes kārtību Padomes Regulai
(EK, EAEK (Euratom)) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko
piemēro Eiropas Kopienu kopbudžetam (6), 173. panta 2.
punktā minēto informāciju.

Eiropas Komisija ir pieņēmusi vienlīdzīgo tiesību politiku, un,
uz tās pamata, sievietes tiek īpaši mudinātas iesniegt projektu
pieteikumus vai nu tiešo PTA darbību pasākumiem, vai piedalīties netiešo PTA darbību priekšlikumu iesniegšanā.

4. Projektu iesniedzējiem Komisija sagatavo Iesniedzēju
rokasgrāmatu saistībā ar uzaicinājumu(-iem) iesniegt priekšlikumus, kas ietver informāciju par netiešo PTA darbību priekšlikumu sagatavošanu un iesniegšanu. Projektu iesniedzējiem
Komisija sagatavo arī vadlīnijas par netiešo darbību priekšlikumu novērtēšanu un atlasi (7). Šīs rokasgrāmatas un vadlīnijas,
kā arī darba programmu un citu informāciju par uzaicinājumu(-iem) var iegūt Komisijā. Adrese:

European Commission
The IST Information Desk
Directorate General INFSO
BU31 1/19
B-1049 Brussels, Belgium
e-mail: ist@cec.eu.int
Interneta adrese: www.cordis.lu/ist
(5) OV L 248, 16.9.200, 1. lpp.
(6) OV L 357, 31.12.200, 1. lpp.
(7) C(2003)883 27.3.2003., kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar
C(2004)1855 18.5.2004.
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5. Priekšlikumus netiešām PTA darbībām var iesniegt vienīgi
kā elektronisko priekšlikumu ar Elektroniskās pieteikumu
iesniegšanas sistēmas (EPIeS (1)) palīdzību. Tomēr izņēmuma
gadījumos koordinators var lūgt Komisijas atļauju iesniegt to
dokumenta formā pirms priekšlikumu iesniegšanas pēdējā
termiņa. To var veikt, aizrakstot uz kādu no adresēm:
European Commission
The IST Information Desk
Directorate General INFSO
BU31 1/19
B-1049 Brussels, Belgium
e-mail: ist@cec.eu.int
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Uz pārvietojamām elektroniskajām atmiņas ierīcēm (piem., CDROM vai disketēm), pa elektronisko pastu (e-mail) vai faksu
iesniegtie priekšlikumi netiešajām PTA darbībām tiks izslēgti no
izvērtēšanas procedūras.
Visi tie priekšlikumi netiešajām PTA darbībām, kurus bija
atļauts iesniegt dokumenta formā, bet kuri ir nepilnīgi, tiks
izslēgti no izvērtēšanas procedūras.
Sīkāka informācija par dažādām iesniegšanas procedūrām dota
vadlīniju par priekšlikumu novērtēšanu un atlasi J pielikumā.
6. Priekšlikumiem netiešajām PTA darbībām jānonāk Komisijā pirms šai uzaicinājumā minētā laika un datuma. Priekšlikumi netiešajām PTA darbībām, kas sasniegs Komisiju pēc šī
termiņa, tiks izslēgti no izvērtēšanas procedūras.

Lūgumam jāpievieno paskaidrojums, kāpēc tiek lūgts
izņēmums. Projektu iesniedzējiem, kas vēlas priekšlikumus
iesniegt dokumenta formā, pašiem ir jānodrošina, ka šis lūgums
izņēmuma gadījumam un ar to saistītā procedūras tiek veiktas
laikā, pirms priekšlikumu iesniegšanas pēdējā termiņa.

Priekšlikumi netiešajām PTA darbībām, kas neatbilst šai uzaicinājumā minētajiem nosacījumiem par minimālo dalībnieku
skaitu, tiks izslēgti no izvērtēšanas procedūras.

Visiem priekšlikumiem netiešajām PTA darbībām jāsastāv no
divām daļām: veidlapas (A daļa) un priekšlikuma saturs (B daļa).

Teiktais attiecas arī uz ikvienu citu darba programmā minēto
atbilstības kritēriju.

Priekšlikumus netiešajām PTA darbībām var sagatavot autonomi vai pieslēgties elektroniskajai sistēmai un iesniegt, pieslēdzoties elektroniski. Netiešo PTA priekšlikumu B daļu var
iesniegt vienīgi portatīvā dokumenta formātā (PDF, kas salāgota
ar “Adobe” programmas 3. vai augstāku versiju ar iedarinātiem
fontiem. Saspiesti (“zip”) faili netiek pieļauti.

7. Ja viens un tas pats priekšlikums netiešajām PTA
darbībām ir veiksmīgi iesniegts atkārtoti, Komisija vērtēs to
versiju, kas saņemta pēdējā pirms šai uzaicinājumā minētā laika
un datuma beigām.

EPIeS programmnodrošinājums (autonomai vai elektroniskai
lietošanai) ir pieejams “Cordis” mājas lapā: www.cordis.lu.
Nepilnīgi, neskaidri vai vīrusus saturoši elektroniski iesniegtie
priekšlikumi netiešajām PTA darbībām tiks izslēgti no
izvērtēšanas procedūras.

(1) EPIeS ir instruments, ar kura palīdzību projektu pieteicēji sagatavo
un iesniedz priekšlikumus elektroniski.

8. Ja attiecīgajā uzaicinājumā paredzēts, priekšlikumus
netiešajām PTA darbībām var izvērtēt turpmākajās vērtēšanu
reizēs.
9. Visās sarakstēs par šo uzaicinājumu (piem., lūdzot informāciju vai iesniedzot priekšlikumu netiešajām PTA darbībām),
projektu pieteicēj tiek lūgti citēt atbilstošo uzaicinājuma identifikatoru.

C 158/28

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

PIELIKUMS
1. Konkrētā programma: Eiropas Pētniecības telpas integrēšana un stiprināšana
2. Tematiskā prioritāte / joma: Informācijas sabiedrības tehnoloģijas (IST)
3. Konkursa nosaukums: IST prioritātes 3. konkurss
4. Konkursa identifikators: FP6-2004-IST-3
5. Publicēšanas datums: 15.6.2004.
6. Iesniegšanas termiņš: 22.9.2004. plkst. 17:00 (Briseles laiks)
7. Kopējais paredzamais budžets: 28 miljoni eiro, tostarp
— 10 miljoni eiro mērķim 2.3.6.1.
— 8 miljoni eiro mērķim 2.3.6.2.
— 10 miljoni eiro mērķim 2.3.6.3.
8. Jomas un instrumenti:
Priekšlikumos jāpievēršas šādiem mērķiem:
— 2.3.6.1: Stimulēt, veicināt un atvieglot jauno dalībvalstu (JDV) un asociēto kandidātvalstu (AKV) organizāciju
līdzdalību IST pasākumos,
— 2.3.6.2: Sagatavoties starptautiskai sadarbībai nākotnē IST jomā,
— 2.3.6.3: Darboties Eiropas Pētniecības telpas mērķu sasniegšanai konkrētā IST nozarē. (Skat. 10. punktu attiecībā
uz ierobežojumiem līdzdalībai koordinācijas darbībās.)
Mērķu sasniegšanai var izmantot šādus instrumentus:
Mērķis

Instruments(i)

2.3.6.1

Konkrētas atbalsta darbības

2.3.6.2 un 2.3.6.3

Koordinācijas darbības, konkrētas atbalsta darbības

9. Minimālais dalībnieku skaits (1):
Mērķis

Visi mērķi

Minimālais skaits

Koordinācijas darbībām: trīs neatkarīgas juridiskas personas no trīs dažādām
dalībvalstīm (DV) vai asociētajām valstīm (AV); svarīgi, lai būtu pārstāvētas
vismaz divas dalībvalstis vai asociētās kandidātvalstis.
Konkrētām atbalsta darbībām: viena juridiska persona.

(1) Dalībvalstis (DV)= ES dalībvalstis; asociētās valstis (AV) ietver arī asociētās kandidātvalstis (AKV). Jebkura dalībvalstī vai asociētajā valstī
reģistrēta juridiska persona, kurā ir vajadzīgais dalībnieku skaits, var būt vienīgā dalībniece netiešā darbībā.

15.6.2004.
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10. Ierobežojumi līdzdalībai:
Mērķis

Ierobeojums

2.3.6.1 un 2.3.6.2

Ierobeojumu nav.

2.3.6.3

Koordinācijas darbībām:
Minimālajā dalībnieku skaitā ietilpst tikai: i) valsts iestādes, kas atbildīgas par
valsts vai reģionālā līmeņa zinātniskās izpētes pasākumu finansēšanu vai
vadīšanu, ii) citas nacionālās vai reģionālās organizācijas, kas finansē vai vada
šādus zinātniskās izpētes pasākumus, vai iii) iestādes, kuras darbojas Eiropas
līmenī un, kurām viens no uzdevumiem ir valsts finansētas zinātniskās
izpētes viseiropas koordinācija.
Papildus minimālajam dalībnieku skaitam bez ierobeojumiem var piedalīties
šādas juridiskas personas: a) labdarības kustības vai citas privātas organizācijas, kas arī vada zinātniskās izpētes programmas, kuras tiek stratēģiski
plānotas un izpildītas nacionālā vai reģionālā līmenī, vai b) galvenie dalībnieki valsts vai reģionālos zinātniskās izpētes pasākumos, kas nodrošina
tehnisko pieredzi, lai atbalstītu tādus pasākumus kā plānošana vai ilgtermiņa
kopīga redzējuma izstrāde.
Konkrētām atbalsta darbībām:
ierobeojumu nav.

11. Konsorcija līgums:
Dalībniekiem PTA darbībās saistībā ar šo konkursu ir jānoslēdz konsorcija līgums.
12. Novērtēšanas procedūra:
Novērtēšanai ir viens posms. Priekšlikumus nevērtēs anonīmi.
13. Novērtēšanas kritēriji:
Skat. IST 2003.-2004. gada darba programmas 2.5. iedaļu (1).
14. Orientējošie novērtēšanas un atlases termiņi:
Novērtēšanas rezultāti būs pieejami pēc apmēram diviem mēnešiem no iesniegšanas termiņa.

NĀKOTNES UN JAUNĀKĀS TEHNOLOĢIJAS (NJT) – PROAKTĪVAS IEROSMES

1. Konkrētā programma: Eiropas Pētniecības telpas integrēšana un stiprināšana
2. Tematiskā prioritāte / joma: Informācijas sabiedrības tehnoloģijas (IST)
3. Konkursa nosaukums: Nākotnes un jaunākās tehnoloģijas – proaktīvas ierosmes
4. Konkursa identifikators: FP6-2004-IST-FETPI
5. Publicēšanas datums: 15.6.2004.
6. Iesniegšanas termiņš (2): 22.9.2004. plkst. 17:00 (Briseles laiks)
7. Kopējais paredzamais budžets: 80 miljoni eiro
(1) Sal. Informācijas sabiedrības tehnoloģijas portālā http://www.cordis.lu/fp6/sp1_wp.htm.
(2) Pirmspriekšlikumus var iesniegt pa e-pastu vai pa faksu jebkurā laikā līdz 01.07.2004.
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8. Jomas un instrumenti:
Konkursā ietvertas šādas jomas:

— 2.3.4.2.(iv): Kvantu informācijas apstrāde un sakari
— 2.3.4.2.(v): Globālā skaitļošanas tehnika
— 2.3.4.2.(vi): Jaunākā nanoelektronika
— 2.3.4.2.(vii): Bioviedas informācijas sistēmas
Darbībām šajās jomās var izmantot šādus instrumentus:
Joma

Instruments(i)

2.3.4.2.(iv)

Integrēti projekti

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

Integrēti projekti, ekselences tīklojums (1)

(1) Skat. IST 2003.-2004. gada darba programmas 2.3.4.2. iedaļu.

9. Minimālais dalībnieku skaits (1):
Joma

Visas jomas

Minimālais skaits

Trīs neatkarīgas juridiskas personas no trīs dažādām dalībvalstīm vai asociētajām valstīm; svarīgi, lai būtu pārstāvētas vismaz divas dalībvalstis vai
asociētās kandidātvalstis.

10. Ierobežojumi līdzdalībai:
Nav.
11. Konsorcija līgums:
Dalībniekiem PTA darbībās saistībā ar šo konkursu ir jānoslēdz konsorcija līgums.
12. Novērtēšanas procedūra:
Novērtēšanai ir viens posms. Priekšlikumus nevērtēs anonīmi.
13. Novērtēšanas kritēriji:
Skat. IST 2003.-2004. gada darba programmas 2.5. iedaļu (2).
14. Orientējošie novērtēšanas un atlases termiņi:
Novērtēšanas rezultāti būs pieejami pēc apmēram diviem mēnešiem no iesniegšanas termiņa.

(1) Dalībvalstis (DV) = ES dalībvalstis; asociētās valstis (AV) ietver arī asociētās kandidātvalstis (AKV). Jebkura dalībvalstī vai asociētajā
valstī reģistrēta juridiska persona, kurā ir vajadzīgais dalībnieku skaits, var būt vienīgā dalībniece netiešā darbībā.
(2) Skat. Informācijas sabiedrības tehnoloģijas portālā http://www.cordis.lu/fp6/sp1_wp.htm.
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