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I
(Mededelingen)

RAAD
Informatie betreffende de datum van inwerkingtreding van de Overeenkomst tussen de Europese
Gemeenschap en de Verenigde Staten van Amerika inzake de verwerking en overdracht van PNRgegevens door luchtvaartmaatschappijen aan het Bureau of Customs and Border Protection van het
Ministerie van Binnenlandse Veiligheid van de Verenigde Staten van Amerika
(2004/C 158/01)
De in Washington op 28 mei 2004 ondertekende Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de
Verenigde Staten van Amerika inzake de verwerking en overdracht van PNR-gegevens door luchtvaartmaatschappijen aan het Bureau of Customs and Border Protection van het Ministerie van Binnenlandse Veiligheid van de Verenigde Staten van Amerika is, overeenkomstig artikel 7 van de Overeenkomst, in werking
getreden op 28 mei 2004.
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COMMISSIE

Wisselkoersen van de euro (1)
14 juni 2004
(2004/C 158/02)
1 euro =
Munteenheid

USD

US-dollar

JPY

Japanse yen

Koers

1,2001
133,45

Munteenheid

Koers

LVL

Letlandse lat

0,6543

MTL

Maltese lira

0,4250

DKK

Deense kroon

7,4333

PLN

Poolse zloty

GBP

Pond sterling

0,66370

ROL

Roemeense leu

SEK

Zweedse kroon

9,1794

SIT

Sloveense tolar

CHF

Zwitserse frank

1,5145

SKK

Slovaakse koruna

ISK

IJslandse kroon

TRL

Turkse lira

NOK

Noorse kroon

8,3325

AUD

Australische dollar

1,7469

BGN

Bulgaarse lev

1,9558

CAD

Canadese dollar

1,6377

CYP

Cypriotische pond

0,58240

HKD

Hongkongse dollar

9,3573

CZK

Tsjechische koruna

31,447

NZD

Nieuw-Zeelandse dollar

1,9217

EEK

Estlandse kroon

15,6466

SGD

Singaporese dollar

2,0679

HUF

Hongaarse forint

KRW

Zuid-Koreaanse won

LTL

Litouwse litas

ZAR

Zuid-Afrikaanse rand

87,10

253,45
3,4528

(1) Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.

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

1 395,06
7,8913
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C 158/3

EUROPESE CENTRALE BANK

ADVIES VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 24 mei 2004
op verzoek van de Raad van de Europese Unie inzake een voorstel voor een verordening van het
Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1165/98 van de Raad
inzake kortetermijnstatistieken
(COM(2003) 823 definitief)
(CON/2004/19)

(2004/C 158/03)
1. Op 30 april 2004 ontving de Europese Centrale Bank
(ECB) een verzoek van de Raad van de Europese Unie voor
een advies inzake een voorstel voor een verordening van
het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van
Verordening (EG) nr. 1165/98 van de Raad inzake kortetermijnstatistieken (hierna de „ontwerpverordening”
genoemd).
2. De bevoegdheid van ECB om een advies uit te brengen is
gebaseerd op het eerste streepje van artikel 105, lid 4 van
het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap.
Overeenkomstig de eerste volzin van artikel 17.5 van het
Reglement van Orde van de Europese Centrale Bank heeft
de Raad van bestuur van de ECB dit advies goedgekeurd.
3. De ontwerpverordening beoogt de kortetermijn-bedrijfsstatistieken van de Europese Unie (EU) te verbeteren. Met
name vereist de ontwerpverordening de samenstelling van
een invoerprijsindex voor industriële producten en een
afzetprijsindex voor diensten. Ze vereist ook dat bepaalde
belangrijke economische indicatoren met hogere
frequentie worden samengesteld en binnen kortere
termijnen worden ingediend.

A. Algemene opmerkingen
4. De ECB heeft aangegeven welke kortetermijnstatistieken
zij nodig heeft voor het uitvoeren van monetair beleid (1).
De ontwerpverordening volgt uit het Actieplan betreffende
de statistische vereisten van de Economische en Monetaire
Unie (EMU) (hierna het „EMU-Actieplan” te noemen), dat
de Europese Commissie (Eurostat) in nauwe samenwerking
met de ECB op verzoek van de Eocofin-Raad heeft opgesteld. Het EMU-Actieplan vroeg om verbetering van de
door Verordening (EG) nr. 1165/98 bestreken statistieken.
De ontwerpverordening is ook belangrijk in verband met
de voornaamste Europese Economische Indicatoren (VEEI),
die op 18 februari 2003 door de Ecofin-Raad werden
goedgekeurd en waartoe acht in de ontwerpverordening
(1) Statistische vereisten van de Europese Centrale Bank op het gebied
van algemene economische statistieken, Europese Centrale Bank,
augustus 2000. Zie ook het advies van het Europees Monetair Instituut betreffende een voorstel voor een verordening van de Raad
inzake kortetermijnstatistieken (CON/97/19).

opgenomen indicatoren behoren. De ECB verwelkomt het
bestaande 'gentlemen's agreement' tussen nationale instellingen voor statistiek en Eurostat die beoogt te verzekeren
dat de VEEI's in de ontwerpverordening zullen worden
gepubliceerd in overeenstemming met de VEEI-streefdatums, ongeacht de datum waarop de ontwerpverordening
wordt goedgekeurd.

5. De ECB is een sterk voorstander van de ontwerpverordening waarin indicatoren zijn opgenomen die van het
grootste belang zijn voor het beoordelen van de conjunctuurcyclus en het voeren van monetair beleid. Bovendien
is het een belangrijke stap vooruit naar de vaststelling van
essentiële maandelijkse en driemaandelijkse statistieken
betreffende omzet en afzetprijzen van diensten. De
ontwerpverordening weerspiegelt de gezamenlijke, in
februari 2003 gedane voorstellen van het Comité statistisch programma en het Comité voor monetaire, financiële
en betalingsbalansstatistiek.

6. De ECB verwelkomt met name de hogere frequentie en de
strakkere termijnen voor het verstrekken van veel indicatoren. Voor het beoordelen van de economische situatie
door de ECB zijn tijdig geaggregeerde indicatoren belangrijker dan gedetailleerde uitsplitsingen.

7. De ECB is ook een voorstander van de in de ontwerpverordening voorgestelde invoering van de uitsplitsing van
nieuwe orders en prijzen naar herkomst, d.w.z. van
binnen of buiten het eurogebied. De ECB heeft deze
uitsplitsingen nodig om een onderscheid te kunnen maken
tussen economische ontwikkelingen binnen en buiten het
eurogebied. De ECB is het ermee eens dat deze uitsplitsing
alleen hoeft te worden gemaakt door de lidstaten die de
euro hebben aangenomen. Het is echter belangrijk dat de
lidstaten die de euro in de toekomst zullen aannemen,
tegen die tijd ook in staat zijn voldoende lange reeksen
historische gegevens te verstrekken.
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8. De ECB verwelkomt de in de ontwerpverordening uiteengezette optie om bepaalde indicatoren van het eurogebied
samen te stellen door middel van zogenaamde „Europese
steekproefprogramma's”. In het licht van de beperkte
middelen en de noodzaak om prioriteiten te stellen, draagt
dit bij tot de verbetering van de statistieken van het eurogebied en kan dit tegelijkertijd de op nationaal niveau
benodigde middelen verminderen. Om dezelfde reden
ondersteunt de ECB dat de ontwerpverordening de eisen
voor gegevensverstrekking voor kleine EU-landen aanzienlijk vermindert, door hen toe te staan zich te concentreren
op het samenstellen van de voornaamste aggregaten.
9. Er zijn verdere inspanningen nodig om de vergelijkbaarheid van bestaande door Verordening (EG) nr. 1165/98
bestreken statistieken te verbeteren. Sinds 1998 is weliswaar veel vooruitgang geboekt, maar er zijn nog verscheidene factoren die de kwaliteit van de aggregaten van het
eurogebied nadelig beïnvloeden en de vergelijkbaarheid
van de nationale gegevens (zoals de verschillende nationale
praktijken voor werkdag- en seizoenscorrecties en voor
herzieningen) in de weg staan.
B. Specifieke opmerkingen
10. De ECB is voorstander van de nieuwe invoerprijzenvariabele (Bijlage, deel A) die vanaf 2005 moet worden samengesteld, en van de termijn die gepland is voor het
verstrekken ervan. Deze variabele zal belangrijke extra
informatie opleveren voor een prijzenanalyse van het
eurogebied. De ECB heeft deze variabele nodig om prijzen
te bepalen van industriële importen van buiten het eurogebied door het eurogebied als geheel.
11. Voor gegevens over werkgelegenheid, gewerkte uren en
bruto lonen en salarissen vereist de ontwerpverordening
kwartaalgegevens, met een termijn van drie maanden voor
het verstrekken van de gegevens (twee maanden voor
werkgelegenheid). Voor ECB-doeleinden is deze driemaandelijkse frequentie in combinatie met de lange termijnen
voor het verstrekken van de gegevens onbevredigend.
Voor de voornaamste aggregaten van het eurogebied
zouden deze gegevens maandelijks beschikbaar moeten
zijn en met een termijn van ten hoogste één maand voor
het verstrekken van de gegevens.
12. De ECB verheugt zich over de verkorte termijn voor het
verstrekken van gegevens en de wijziging van een drie-
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maandelijkse naar een maandelijkse frequentie voor statistieken betreffende productie in de bouwsector (Bijlage,
deel B).
13. De ECB verwelkomt de geplande haalbaarheidsstudie voor
het vaststellen van een variabele voor afzetprijzen in de
bouw. Een dergelijke variabele zou de huidige variabele
voor bouwkosten – hetgeen een inputprijsindex is –
aanvullen aangezien de afzetprijsindex meer geschikt is
voor prijsanalyse.
14. De ECB verwelkomt de belangrijke verbeteringen die
gepland zijn voor dienstenstatistieken, met name de invoering van een afzetprijsindex. Deze index zal een waardevolle component leveren voor een prijsanalyse van het
eurogebied, en zal tevens bijdragen tot verbetering van de
kwaliteit van groeiramingen in de nationale rekeningen.
Aangezien de VEEI-streefdatum voor publicatie van de
afzetprijsindex niet later is dan twee maanden na het
kwartaal van rapportage, doet de ECB de suggestie de
vereiste termijn voor gegevensverstrekking in de ontwerpverordening (drie maanden) gelijk te trekken met de meer
geëigende VEEI-streefdatum. Bovendien zal de ontwerpverordening een datum vaststellen tot wanneer de lijst van
door afzetprijsstatistieken bestreken dienstenactiviteiten
kan worden gewijzigd (Bijlage, deel D). Aangezien geheel
nieuwe statistieken worden ontwikkeld, kan deze beperking een averechts effect sorteren. Het dient mogelijk te
zijn de reikwijdte van afzetprijsstatistieken voor diensten,
indien nodig, te wijzigen naar gelang informatievereisten
veranderen. De ECB zou daarom in overweging willen
geven de termijn te schrappen.
15. Wat betreft de omzetvariabele voor diensten verkort de
ontwerpverordening de termijn voor gegevensverstrekking
van drie tot twee maanden, hetgeen wordt verwelkomd.
De ECB ondersteunt ook de geplande haalbaarheidsstudies
voor het maandelijks samenstellen van omzetvariabelen
voor diensten.

Gedaan te Frankfurt am Main, 24 mei 2004.
De President van de ECB
Jean-Claude TRICHET
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III
(Bekendmakingen)

COMMISSIE

Uitnodigingen tot het indienen van voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract in het
kader van het specifiek programma voor onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie
„Integratie en versterking van de Europese onderzoeksruimte”
Thematische uitnodiging op het gebied van „Biowetenschappen, genomica en biotechnologie voor
de gezondheid”
(2004/C 158/04)
1. Overeenkomstig Besluit nr. 1513/2002/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2002 betreffende het
zesde kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor
activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische
ontwikkeling en demonstratie, ter bevordering van de totstandbrenging van de Europese onderzoeksruimte en van innovatie
(2002-2006) (1) heeft de Raad op 30 september 2002 het specifiek programma voor onderzoek, technologische ontwikkeling
en demonstratie „Integratie en versterking van de Europese
onderzoeksruimte” (2002-2006) (2) (hierna „het specifiek
programma” genoemd) vastgesteld.
Overeenkomstig artikel 5, lid 1, van het specifiek programma
heeft de Commissie van de Europese Gemeenschappen (hierna
„de Commissie” genoemd) op 9 december 2002 een werkprogramma (3) vastgesteld (hierna „het werkprogramma” genoemd)
waarin een uitvoeriger beschrijving wordt gegeven van de doelstellingen en de wetenschappelijke en technologische prioriteiten van het specifiek programma, alsmede een tijdschema
voor de tenuitvoerlegging ervan.
Overeenkomstig artikel 9, lid 1, van de Verordening van het
Europees Parlement en de Raad van 16 december 2002 betreffende de regels inzake de deelneming van ondernemingen,
onderzoekscentra en universiteiten en de regels inzake de
verspreiding van de onderzoeksresultaten ter uitvoering van het
zesde kaderprogramma van de Europese Gemeenschap (20022006) (4) (hierna „de regels voor deelneming” genoemd) worden
voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract ingediend onder de voorwaarden van de uitnodigingen tot het
indienen van voorstellen.
2. Deze uitnodigingen tot het indienen van voorstellen voor
OTO-werkzaamheden onder contract (hierna „uitnodigingen”
genoemd) omvatten dit algemeen tekstdeel en de specifieke
voorwaarden uiteengezet in de bijlagen. De bijlagen vermelden
met name de sluitingsdatum voor het indienen van de voor(1) PB L 232 van 29.8.2002, blz. 1.
(2) PB L 294 van 29.10.2002, blz. 1.
(3) Besluit C(2002) 4789 van de Commissie, gewijzigd bij C(2003)
577, C(2003) 955, C(2003) 1952, C(2003) 3543, C(2003) 3555,
C(2003) 4609, C(2003) 5183, C(2004) 433, en C(2004) 2002 (alle
besluiten niet gepubliceerd).
4
( ) PB L 355 van 30.12.2002, blz. 23.

stellen voor OTO-werkzaamheden onder contract, een indicatieve datum voor de afronding van de beoordelingen, het indicatieve budget, de instrumenten en gebieden die onder de
uitnodiging vallen, de beoordelingscriteria voor voorstellen
voor OTO-werkzaamheden onder contract, het minimumaantal
deelnemers en alle van toepassing zijnde beperkingen.
3. Natuurlijke of rechtspersonen die voldoen aan de voorwaarden in de regels voor deelneming en niet onder een van de
uitsluitingsgevallen vallen in de regels voor deelneming en in
artikel 114, lid 2, van Verordening (EG, Euratom)
nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het
Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting
van de Europese Gemeenschappen (5) (hierna „de indieners”
genoemd) worden uitgenodigd voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract in te dienen bij de Commissie,
afhankelijk van de vervulling van de voorwaarden in de regels
voor deelneming en in de uitnodiging.
In het kader van de onderhandeling over de actie voor de werkzaamheden onder contract zal worden gecontroleerd of de
indieners aan de deelnamevoorwaarden voldoen. Voordien
moeten de indieners evenwel een verklaring hebben ondertekend dat zij niet in een van de in artikel 93, lid 1, van het
Financieel Reglement bedoelde situaties verkeren. Tevens
moeten zij de Commissie de informatie hebben medegedeeld
als bedoeld in artikel 173, lid 2, van Verordening (EG, Euratom)
nr. 2342/2002 van de Commissie van 23 december 2002 tot
vaststelling van uitvoeringsvoorschriften van Verordening (EG,
Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het financieel
reglement van toepassing op de algemene begroting van de
Europese Gemeenschappen (6).

De Europese Gemeenschap voert een gelijkekansenbeleid en in
dit verband worden vrouwen in het bijzonder aangemoedigd
om voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract in te
dienen of hierbij betrokken te zijn.
(5) PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.
(6) PB L 357 van 31.12.2002, blz. 1.
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4. De Commissie stelt — met betrekking tot de uitnodigingen — gidsen voor indieners ter beschikking van de indieners. Deze bevatten informatie over de opstelling en de indiening van een voorstel voor OTO-werkzaamheden onder
contract. De Commissie stelt ook richtsnoeren betreffende de
beoordelings- en selectieprocedures voor voorstellen ter
beschikking (1). Deze gidsen en richtsnoeren alsook het werkprogramma en andere informatie over de uitnodigingen
kunnen bij de Commissie worden verkregen via de volgende
adressen:
Europese Commissie
FP6 Information Desk
Directoraat-generaal RTD
B-1049 Brussel
Internetadres: http://www.cordis.lu/fp6
5. Voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract
kunnen worden ingediend in overeenstemming met de
volgende procedures:
— in de vorm van een elektronisch voorstel via het webgebaseerde Electronic Proposal Submission System (EPSS) (2), of
— op papieren formulieren.
Alle voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract
moeten uit twee delen bestaan: de formulieren (deel A) en de
inhoud (deel B).
Binnen deze context kunnen voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract off line of on line worden opgesteld en
on line worden ingediend. Deel B van de voorstellen voor
OTO-werkzaamheden onder contract kunnen alleen worden
ingediend in PDF („portable document format”), compatibel
met Adobe versie 3 of hoger met „embedded fonts” (vast
bepaald lettertype). Gecomprimeerde („gezipte”) bestanden
worden uitgesloten.
De EPSS-softwaretool (voor off line of on line gebruik) is
beschikbaar via de Cordis-website http://www.cordis.lu.
Voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract die on
line ingediend worden en die onvolledig zijn, onleesbaar zijn of
virussen bevatten, worden uitgesloten.
Versies van voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder
contract die worden ingediend op een wisbaar elektronisch
opslagmedium (bv. cd-ROM, diskette), per e-mail of per fax
worden uitgesloten.
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Voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract die ingediend worden op papier en onvolledig zijn, worden uitgesloten.
Verdere details betreffende de verschillende procedures voor
voorstelindiening worden gegeven in bijlage J van de richtsnoeren betreffende de beoordelings- en selectieprocedures voor
voorstellen.
6. Voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract die
op papier worden ingediend via de post, moeten op het
volgende adres door de Commissie worden ontvangen en
moeten als volgt zijn geadresseerd:
„FP6 — Research Proposals”
(Identificatiecode van de uitnodiging:...)
Europese Commissie
B-1049 Brussel
Voorstellen die eigenhandig of door vertegenwoordigers (inclusief door particuliere koeriersdiensten (3)) worden afgegeven,
moeten op het volgende adres worden overhandigd en moeten
als volgt zijn geadresseerd:
„FP6 — Research Proposals”
(Identificatiecode van de uitnodiging:...)
Europese Commissie
Genèvestraat 1
B-1140 Brussel
7. Voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract
moeten op zijn laatst op de sluitingsdatum en op het in de
desbetreffende uitnodiging gespecificeerde tijdstip de
Commissie bereiken. Voorstellen voor OTO-werkzaamheden
onder contract die na deze datum en tijdstip aankomen,
worden uitgesloten.
Voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract die niet
voldoen aan de voorwaarden betreffende het minimumaantal
deelnemers vermeld in de uitnodiging, worden uitgesloten.
Dit is ook van toepassing betreffende alle bijkomende toelatingscriteria in het werkprogramma.
8. Ingeval van opeenvolgende indieningen van hetzelfde
voorstel voor een OTO-werkzaamheid onder contract onderzoekt de Commissie de laatst ontvangen versie voor de sluitingsdatum en tijd gespecificeerd in de betrokken uitnodiging.
Daar waar hetzelfde voorstel voor een OTO-werkzaamheid
onder contract ingediend wordt op papier en in elektronisch
formaat (d.w.z. on line), onderzoekt de Commissie enkel de
tekst die is ingediend in elektronisch formaat.
9. Indien in de relevante uitnodiging daarin is voorzien
kunnen voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract
in het kader van een toekomstige evaluatie worden behandeld.

Voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract kunnen
ook worden opgesteld en ingediend met behulp van de formulieren in de gids voor indieners (hierna „op papier” genoemd),
of met gebruikmaking van de off line versie van het EPSS.

10. De indieners worden verzocht de relevante identificatiecode van de uitnodiging in alle correspondentie betreffende de
uitnodiging (bv. bij een verzoek om informatie of bij indiening
van een voorstel voor OTO-werkzaamheden onder contract) te
vermelden

(1) C(2003) 883 van 27 maart 2003, laatstelijk gewijzigd bij C(2004)
1855 van 18 mei 2004.
(2) Het EPSS is een hulpmiddel om de indieners te helpen bij het
opstellen en indienen van voorstellen langs elektronische weg.

(3) Voor koeriersdiensten die een telefoonnummer van de ontvanger
verlangen, gebruikt u het nummer: (32-2) 299 12 33 (Mw. Roxanne
Henry).
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BIJLAGE 1
1. Specifiek programma: Integratie en versterking van de Europese onderzoeksruimte.
2. Activiteit: prioritair thematisch onderzoeksgebied „Biowetenschappen, genomica en biotechnologie voor de
gezondheid”.
3. Titel uitnodiging: thematische uitnodiging op het gebied van „Biowetenschappen, genomica en biotechnologie
voor de gezondheid”.
4. Identificatiecode: FP6-2004-LIFESCIHEALTH-4.
5. Publicatiedatum: 15 juni 2004.
6. Sluitingsdatum(s): 9 september 2004, 17.00 uur (Brussel, plaatselijke tijd).
7. Indicatief totaalbudget: 4 miljoen EUR, als volgt om te slaan:
Instrument

Miljoen EUR

CA/SSA

4

8. Gebieden van de uitnodiging en instrumenten: Er worden voorstellen ingewacht over het volgende thema,
waarvan hier alleen een korte titel wordt gegeven. Voor de volledige titel en omschrijving van ieder thema dienen
de aanvragers het werkprogramma (deel 1.3: Technische inhoud) te raadplegen. De beoordeling van de voorstellen
geschiedt aan de hand van de volledige omschrijving van het thema in het werkprogramma. Voor elk thema wordt
aangegeven welk instrument moet worden gebruikt.
Referentie van het thema

LSH-2004-2.2.0-9

Beknopte titel thema

Instrument

Haalbaarheidsstudie betreffende de
coördinatie van de nationale activiteiten op het gebied van kankeronderzoek

CA/SSA

9. Minimumaantal deelnemers (1):
Instrument

Minimumaantal deelnemers

CA

drie onafhankelijke juridische entiteiten uit drie verschillende LS of GS, waarvan ten minste twee LS of GKLS

SSA

één juridische entiteit uit een LS of GS

10. Restricties ten aanzien van deelname: Geen.
11. Consortiumovereenkomsten: Deelnemers aan CA of SSA's die voortvloeien uit deze uitnodiging worden aangemoedigd, maar zijn niet verplicht, een consortiumovereenkomst te sluiten
12. Beoordelingsprocedure:
— de beoordelingsprocedure verloopt in één stap;
— de voorstellen worden niet anoniem beoordeeld;
— voor het beoordelingsproces kan gebruik worden gemaakt van „beoordeling op afstand” van de voorstellen;
— de indieners kan worden gevraagd om over hun voorstel te komen discussiëren.
13. Beoordelingscriteria: zie bijlage B van het werkprogramma voor de op CA's en SSA's van toepassing zijnde
criteria (inclusief de afzonderlijke wegingscoëfficiënten en minima en het algemene minimum).
14. Indicatief tijdschema voor de beoordeling en de sluiting van het contract:
— resultaten van de beoordeling: zullen naar schatting beschikbaar zijn binnen ongeveer drie maanden na de sluitingsdatum;
— ondertekening van de contracten: verwacht wordt dat de eerste contracten in het kader van deze uitnodiging
uitvoerbaar zullen zijn tegen einde 2004.

(1) Elke in een lidstaat of geassocieerde staat gevestigde juridische entiteit die is samengesteld uit het vereiste aantal deelnemers, kan de
enige deelnemer zijn aan werkzaamheden onder contract.
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BIJLAGE 2
1.

Specifiek programma: Integratie en versterking van de Europese onderzoeksruimte.

2.

Activiteit: prioritair thematisch onderzoeksgebied „Biowetenschappen, genomica en biotechnologie voor de
gezondheid”.

3.

Titel uitnodiging: thematische uitnodiging op het gebied van „Biowetenschappen, genomica en biotechnologie
voor de gezondheid”.

4.

Identificatiecode: FP6-2004-LIFESCIHEALTH-5.

5.

Publicatiedatum: 15 juni 2004.

6.

Sluitingsdatum(s): 16 november 2004, 17.00 uur (Brussel, plaatselijke tijd).

7.

Indicatief totaalbudget: 540 miljoen EUR, als volgt om te slaan:
Instrument

IP of NoE

405 – 432

STREP of CA of themaspecifieke SSA

108 – 135

Strategische SSA voor thematische prioriteit 1
8.

Miljoen EUR

8

Gebieden van de uitnodiging en instrumenten: Er worden voorstellen ingewacht op de volgende gebieden, die
enkel beschreven worden aan de hand van een activiteitscode. Voor de volledige titel en omschrijving van de
gebieden dienen de aanvragers het werkprogramma (deel 1.3: Technische inhoud) te raadplegen. De beoordeling
van de voorstellen geschiedt aan de hand van de volledige omschrijving in het werkprogramma.
i) Geavanceerde genomica en toepassingen daarvan voor de gezondheid
a) Fundamentele kennis en basisinstrumenten op het gebied van functionele genomica in alle organismen
Referentie van het thema

Instrument

Genexpressie en proteomica
LSH-2004-1.1.1-1

IP

LSH-2004-1.1.1-2

IP
Structurele genomica

LSH-2004-1.1.2-1

IP

Vergelijkende genomica en populatiegenetica
LSH-2004-1.1.3-1

IP

LSH-2004-1.1.3-2

IP
Bio-informatica

LSH-2004-1.1.4-1

NoE

Op multidisciplinaire functionele genomica gebaseerde benaderingen
van fundamentele biologische processen
LSH-2004-1.1.5-1

IP of NoE

LSH-2004-1.1.5-2

IP

LSH-2004-1.1.5-3

NoE

LSH-2004-1.1.5-4

NoE of IP

LSH-2004-1.1.5-5

IP
Overkoepelend

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) Toepassing van kennis en technologieën op het gebied van de genomica en de medische biotechnologie
Referentie van het thema

Instrument

Planmatige en versnelde ontwikkeling van nieuwe, veiligere en meer
doeltreffende geneesmiddelen, met inbegrip van farmacogenomische
benaderingen
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

Ontwikkeling van nieuwe diagnostica
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

Ontwikkeling van nieuwe in vitro tests ter vervanging van dierproeven
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

Ontwikkeling en beproeving van nieuwe preventie-instrumenten en
therapieën zoals somatische gentherapie, celtherapie (in het bijzonder
stamceltherapie, bijvoorbeeld therapieën voor neurologische en neuromusculaire aandoeningen) en immuuntherapie
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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Referentie van het thema
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Instrument

LSH-2004-1.2.4-5

STREP

LSH-2004-1.2.4-6

STREP

LSH-2004-1.2.4-7

STREP

LSH-2004-1.2.4-8

SSA

Innovatief post-genomicaonderzoek met een groot toepassingspotentieel
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) Bestrijding van belangrijke ziekten
a) Toepassingsgeoriënteerde genomica-benaderingen van medische kennis en technologieën
Referentie van het thema

Instrument

Algemeen
LSH-2004-2.1.0-1

SSA

Strijd tegen hart- en vaatziekten, suikerziekte en zeldzame ziekten
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

Bestrijding van resistentie tegen antibiotica en andere geneesmiddelen
LSH-2004-2.1.2-1

NoE

LSH-2004-2.1.2-2

STREP
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Instrument

LSH-2004-2.1.2-3

STREP

LSH-2004-2.1.2-4

STREP

LSH-2004-2.1.2-5

SSA

LSH-2004-2.1.2-6

SSA

Studie van de hersenen en strijd tegen ziekten van het zenuwstelsel
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

Studie van de menselijke ontwikkeling en het verouderingsproces
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) De strijd tegen kanker
Referentie van het thema

Instrument

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) Bestrijding van de belangrijkste met armoede samenhangende besmettelijke ziekten
Referentie van het thema

Instrument

LSH-2004-2.3.0-1

IP/NoE

LSH-2004-2.3.0-2

IP
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Referentie van het thema

Instrument

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

Overkoepelende SSA's voor thematische prioriteit 1
Referentie van het thema

9.

Instrument

LSH-2004-3-1

SSA

LSH-2004-3-2

SSA

LSH-2004-3-3

SSA

LSH-2004-3-4

SSA

LSH-2004-3-5

SSA

LSH-2004-3-6

SSA

LSH-2004-3-7

SSA

LSH-2004-3-8

SSA

Minimumaantal deelnemers (1):
Instrument

Minimumaantal deelnemers

IP, NoE, STREP en CA

drie onafhankelijke juridische entiteiten uit drie verschillende LS of
GS, waarvan ten minste twee LS of
GKLS

SSA

één juridische entiteit uit een LS of
GS

10. Restricties ten aanzien van deelname: Geen.
11. Consortiumovereenkomsten:
— de deelnemers aan IP's en NoE's dienen een consortiumovereenkomst te sluiten;
— deelnemers aan STREP's, CA's en SSA's die voortvloeien uit deze uitnodiging worden aangemoedigd, maar zijn
niet verplicht, een consortiumovereenkomst te sluiten.
12. Beoordelingsprocedure:
— de beoordelingsprocedure verloopt in één stap;
— de voorstellen worden niet anoniem beoordeeld;
— voor het beoordelingsproces kan gebruik worden gemaakt van „beoordeling op afstand” van de voorstellen;
— de indieners kan worden gevraagd om over hun voorstel te komen discussiëren.
(1) Elke in een lidstaat of geassocieerde staat gevestigde juridische entiteit die is samengesteld uit het vereiste aantal deelnemers, kan de
enige deelnemer zijn aan werkzaamheden onder contract.
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13. Beoordelingscriteria: zie bijlage B van het werkprogramma voor de van toepassing zijnde criteria (inclusief de
afzonderlijke wegingscoëfficiënten en minima en het algemene minimum) per instrument.
14. Indicatief tijdschema voor de beoordeling en de sluiting van het contract:
— resultaten van de beoordeling: zullen naar schatting beschikbaar zijn binnen ongeveer vier maanden na de sluitingsdatum;
— ondertekening van de contracten: verwacht wordt dat de eerste contracten in het kader van deze uitnodiging
uitvoerbaar zullen zijn tegen einde 2005.
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MEDIA PLUS (2001-2005)
Uitvoering van het programma ter aanmoediging van de ontwikkeling, de distributie en de
promotie van Europese audiovisuele werken
Aankondiging van oproep tot het indienen van voorstellen DG EAC/32 /04
(2004/C 158/05)
GROEI EN DE AUDIOVISUELE SECTOR: I2I AUDIOVISUEEL

1. Inleiding
Deze oproep tot het indienen van voorstellen is gebaseerd op Besluit 2000/821/EG van de Raad betreffende de uitvoering van een programma ter aanmoediging van de ontwikkeling, de distributie en de
promotie van Europese audiovisuele werken (Media Plus - Ontwikkeling, distributie en promotie 20012005), dat is gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 336 van 30.12.2000, blz.
82.
Tot de in het kader van dit besluit uit te voeren acties behoort de ontwikkeling van de productieprojecten.

2. Doel en beschrijving
Deze oproep is bedoeld om de toegang te vergemakkelijken van de financiering die door banken en financiële instellingen aan onafhankelijke Europese productie bedrijven wordt aangeboden. Het doel van deze
oproep is de kosten te verminderen van:
— verzekering voor audiovisuele producties: Module 1 - Ondersteuning van de post „verzekering” van
een productie budget;
— garantie voor de beëindiging van de productie van een audiovisueel werk: Module 2 - Ondersteuning
voor de post „completion garantuee” van een productiebudget;
— bankkredieten ter financiering van de productie van een audiovisueel werk: Module 3 - Ondersteuning
van de post „financiële kosten” van een productiebudget.

3. Kandidaten die in aanmerking komen
Deze oproep tot het indienen van voorstellen is bestemd voor Europese productiebedrijven die geregistreerd staan in de 25 landen van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Bulgarije.

4. Budget en duur van de projecten
Het totaal beschikbare budget is 2,7 miljoen EUR. De financiële bijdrage van de Commissie mag 50 %(60 %) van de kosten die in vraag komen niet overschrijden. De hoogte van de ondersteuning ligt tussen
1 500 en 50 000 EUR. Het maximale bedrag van de ondersteuning is 50 000 EUR.
De projecten moeten tussen 1.1.2004 en 31.12.2004 beginnen. De maximumduur van het project kan 35
maanden zijn.

5. Afsluitdatum
De uiterste datum voor het indienen van de aanmeldformulieren voor deze oproep tot voorstellen is
6.8.2004.
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6. Verdere informatie

Europese bedrijven die wensen te antwoorden op deze oproep voor het indien van voorstellen en het document „Richtlijnen voor het indienen van voorstellen – Groei en de audiovisuele sector: i2i audiovisueel”
wensen te ontvangen, dienen hun aanvraag per post of per fax te sturen naar:
EUROPEAN COMMISSION
Mr. Costas Daskalakis
DG EAC C/3
office B100 4/27
rue de Genève 1
B-1049 Brussels
Fax +32 2 299 92 14.
De volledige tekst van de oproep tot het indienen van voorstellen is beschikbaar op het internet http://
europa.eu.int/comm/avpolicy/media/i2iav_en.html.
Aanmeldingen moeten de richtlijnen van deze oproep respecteren en de daartoe bestemde aanvraagformulieren gebruiken.
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Uitnodiging tot het indienen van voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract in het
kader van het specifieke programma voor onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie „Integratie en versterking van de Europese onderzoeksruimte”
(2004/C 158/06)
1. Overeenkomstig Besluit nr. 1513/2002/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2002 betreffende het
zesde kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor
activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische
ontwikkeling en demonstratie, ter bevordering van de totstandbrenging van de Europese onderzoeksruimte en van innovatie
(2002-2006) (1) heeft de Raad op 30 september 2002 het specifieke programma voor onderzoek, technologische ontwikkeling
en demonstratie „Integratie en versterking van de Europese
onderzoeksruimte” (2002-2006) (2) (hierna „het specifieke
programma” genoemd) vastgesteld.
Overeenkomstig artikel 5, lid 1, van het specifieke programma
heeft de Commissie op 9 december 2002 een werkprogramma (3) vastgesteld (hierna „het werkprogramma” genoemd)
waarin een uitvoeriger beschrijving wordt gegeven van de doelstellingen en de wetenschappelijke en technologische prioriteiten van het specifieke programma, alsmede een tijdschema
voor de tenuitvoerlegging ervan.
Overeenkomstig artikel 9, lid 1, van de verordening van het
Europees Parlement en de Raad van 16 december 2002 betreffende de regels inzake de deelneming van ondernemingen,
onderzoekscentra en universiteiten en de regels inzake de
verspreiding van de onderzoeksresultaten ter uitvoering van het
zesde kaderprogramma van de Europese Gemeenschap (20022006) (4) (hierna „de regels voor deelneming” genoemd) worden
voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract ingediend onder de voorwaarden van de uitnodigingen tot het
indienen van voorstellen.
2. Deze uitnodigingen tot het indienen van voorstellen voor
OTO-werkzaamheden onder contract (hierna „uitnodigingen”
genoemd) omvatten dit algemene tekstdeel en de specifieke
voorwaarden uiteengezet in de bijlagen. De bijlagen vermelden
met name de sluitingsdatum voor het indienen van de voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract, een indicatieve datum voor de afronding van de beoordelingen, het indicatieve budget, de instrumenten en gebieden die onder de
uitnodiging vallen, de beoordelingscriteria voor voorstellen
voor OTO-werkzaamheden onder contract, het minimumaantal
deelnemers en alle van toepassing zijnde beperkingen.
3. Natuurlijke of rechtspersonen die voldoen aan de voorwaarden in de regels voor deelneming en niet onder een van de
uitsluitingsgevallen vallen in de regels voor deelneming en in
artikel 114, lid 2, van Verordening (EG, Euratom)
nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het
Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting
van de Europese Gemeenschappen (5) (hierna „de indieners”
genoemd), worden uitgenodigd voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract in te dienen bij de Commissie,
afhankelijk van de vervulling van de voorwaarden in de regels
voor deelneming en in de uitnodiging.
(1) PB L 232 van 29.8.2002, blz. 1.
(2) PB L 294 van 29.10.2002, blz. 1.
(3) Besluit C(2002) 4789 van de Commissie, gewijzigd bij de besluiten
C(2003) 577, C(2003) 955, C(2003) 1952, C(2003) 3543, C(2003)
3555, C(2003) 4609, C(2003) 5183, C(2004) 433 en C(2004)
2002, alle niet gepubliceerd.
(4) PB L 355 van 30.12.2002, blz. 23.
5
( ) PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.

In het kader van de onderhandeling over de actie voor de werkzaamheden onder contract zal worden gecontroleerd of de
indieners aan de deelnamevoorwaarden voldoen. Voordien
moeten de indieners evenwel een verklaring hebben ondertekend dat zij niet in een van de in artikel 93, lid 1, van het
Financieel Reglement bedoelde situaties verkeren. Tevens
moeten zij de Commissie de informatie hebben meegedeeld
zoals bedoeld in artikel 173, lid 2, van Verordening (EG,
Euratom) nr. 2342/2002 van de Commissie van 23 december
2002 tot vaststelling van uitvoeringsvoorschriften van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het
Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting
van de Europese Gemeenschappen (6).
De Europese Gemeenschap voert een gelijkekansenbeleid en in
dit verband worden vrouwen in het bijzonder aangemoedigd
om voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract in te
dienen of hierbij betrokken te zijn.
4. De Commissie stelt — met betrekking tot de uitnodigingen — gidsen voor indieners ter beschikking van de indieners. Deze bevatten informatie over de opstelling en de indiening van een voorstel voor OTO-werkzaamheden onder
contract. De Commissie stelt ook richtsnoeren betreffende de
beoordelings- en selectieprocedures voor voorstellen ter
beschikking (7). Deze gidsen en richtsnoeren alsook het werkprogramma en andere informatie over de uitnodigingen
kunnen bij de Commissie worden verkregen via de volgende
adressen:
Europese Commissie
FP6 Information Desk
Directoraat-generaal RTD
B-1049 Brussel
Internetadres: www.cordis.lu/fp6.
5. Voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract
kunnen worden ingediend in overeenstemming met de
volgende procedures:
— in de vorm van een elektronisch voorstel via het webgebaseerde Electronic Proposal Submission System (EPSS (8)) of
— op papieren formulieren.
Alle voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract
moeten uit twee delen bestaan: de formulieren (deel A) en de
inhoud (deel B).
Binnen deze context kunnen voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract off line of on line worden opgesteld en
on line worden ingediend. Deel B van de voorstellen voor
OTO-werkzaamheden onder contract kunnen alleen worden
ingediend in PDF („portable document format”, compatibel met
Adobe versie 3 of hoger met „embedded fonts” (vast bepaald
lettertype). Gecomprimeerde („gezipte”) bestanden worden
uitgesloten.
(6) PB L 357 van 31.12.2002, blz. 1.
(7) Besluit C(2003) 883 van 27 maart 2003, laatstelijk gewijzigd bij
Besluit C(2004) 1855 van 18 mei 2004.
(8) Het EPSS is een hulpmiddel om de indieners te helpen bij het
opstellen en indienen van voorstellen langs elektronische weg.
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De EPSS-softwaretool (voor off-line- of on-linegebruik) is
beschikbaar via de Cordis-website www.cordis.lu.
Voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract die on
line ingediend worden en die onvolledig zijn, onleesbaar zijn of
virussen bevatten, worden uitgesloten.
Versies van voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder
contract die worden ingediend op een wisbaar elektronisch
opslagmedium (bv. cd-rom, diskette), per e-mail of per fax
worden uitgesloten.
Voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract kunnen
ook worden opgesteld en ingediend met behulp van de formulieren in de gids voor indieners (hierna „op papier” genoemd)
of met gebruikmaking van de off-lineversie van het EPSS.

C 158/17

„FP6 - Research Proposals”
(Identificatiecode van de uitnodiging: FP6-2004-ACC-SSA-2)
Europese Commissie
Genèvestraat 1
B-1140 Brussel.
7. Voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract
moeten op zijn laatst op de sluitingsdatum en op het in de
desbetreffende uitnodiging gespecificeerde tijdstip de
Commissie bereiken. Voorstellen voor OTO-werkzaamheden
onder contract die na deze datum en tijdstip aankomen,
worden uitgesloten.
Voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract die niet
voldoen aan de voorwaarden betreffende het minimumaantal
deelnemers vermeld in de uitnodiging, worden uitgesloten.

Voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract die ingediend worden op papier en onvolledig zijn, worden uitgesloten.

Dit is ook van toepassing op alle bijkomende toelatingscriteria
in het werkprogramma.

Verdere details betreffende de verschillende procedures voor
voorstelindiening worden gegeven in bijlage J van de richtsnoeren betreffende de beoordelings- en selectieprocedures voor
voorstellen.

8. In geval van opeenvolgende indieningen van hetzelfde
voorstel voor een OTO-werkzaamheid onder contract onderzoekt de Commissie de laatst ontvangen versie voor de sluitingsdatum en tijd gespecificeerd in de betrokken uitnodiging.

6. Voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract die
op papier worden ingediend via de post, moeten op het
volgende adres door de Commissie worden ontvangen en
moeten als volgt zijn geadresseerd:

Daar waar hetzelfde voorstel voor een OTO-werkzaamheid
onder contract ingediend wordt op papier en in elektronisch
formaat (d.w.z. on line), onderzoekt de Commissie enkel de
tekst die is ingediend in elektronisch formaat.

„FP6 - Research Proposals”
(Identificatiecode van de uitnodiging: FP6-2004-ACC-SSA-2)
Europese Commissie
B-1049 Brussel.

9. Indien in de relevante uitnodiging daarin is voorzien,
kunnen voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract
in het kader van een toekomstige evaluatie worden behandeld.

Voorstellen die eigenhandig of door vertegenwoordigers (inclusief door particuliere koeriersdiensten (1)) worden afgegeven,
moeten op het volgende adres worden overhandigd en moeten
als volgt zijn geadresseerd:

(1) Voor koeriersdiensten die een telefoonnummer van de ontvanger
verlangen, is dit nummer: (32-2) 299 62 06 (Virginia Enache).

10. De indieners wordt verzocht de relevante identificatiecode van de uitnodiging in alle correspondentie betreffende de
uitnodiging (bv. bij een verzoek om informatie of bij indiening
van een voorstel voor OTO-werkzaamheden onder contract) te
vermelden.
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BIJLAGE
1. Specifiek programma: Integratie en versterking van de Europese onderzoeksruimte
2. Thematische prioriteit/gebied: Alle prioritaire thematische gebieden
3. Benaming uitnodiging: Specifieke ondersteunende activiteiten (SSA) voor geassocieerde kandidaat-lidstaten
4. Identificatiecode uitnodiging: FP6-2004-ACC-SSA-2
5. Publicatiedatum: 15 juni 2004
6. Sluitingsdatum: 14 oktober 2004 om 17.00 uur (plaatselijke tijd Brussel).
7. Totale indicatieve begroting: 19 800 000 EUR
8. Gebieden en instrumenten:
Gebied

Zie bijlage D van het werkprogramma

Instrumenten

Specifieke ondersteuningsactiviteit

9. Minimumaantal deelnemers:
Instrument

Specifieke ondersteuningsactiviteit

Minimumaantal

Één juridische entiteit van één GKLS (1)

(1) GKLS: geassocieerde kandidaatlanden - Bulgarije, Roemenië en Turkije.

10. Restricties ten aanzien van deelname: Geen
11. Consortiumovereenkomst: De deelnemers aan OTO-activiteiten in het kader van deze uitnodiging zijn niet
verplicht een consortiumovereenkomst te sluiten.
12. Beoordelingsprocedure:
— De beoordeling gebeurt in één stap
— De voorstellen worden niet anoniem beoordeeld
13. Beoordelingscriteria: Zie bijlage B van het werkprogramma voor de beoordelingscriteria (met inbegrip van de
verschillende daaraan gehechte wegingscoëfficiënten en drempelwaarden, alsook de totale drempelwaarde) voor elk
type instrument
14. Indicatieve beoordelings- en selectietermijnen:
— Resultaten van de beoordeling: twee maanden na de in punt 6 vermelde sluitingsdatum
— Ondertekening van het contract: zes maanden na de in punt 6 vermelde sluitingsdatum
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Uitnodiging tot het indienen van voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract in het
kader van het specifieke programma voor onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie „Integratie en versterking van de Europese onderzoeksruimte”
(2004/C 158/07)
1. Overeenkomstig Besluit nr. 1513/2002/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2002 betreffende het
zesde kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor
activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische
ontwikkeling en demonstratie, ter bevordering van de totstandbrenging van de Europese onderzoeksruimte en van innovatie
(2002-2006) (1) heeft de Raad op 30 september 2002 het specifieke programma voor onderzoek, technologische ontwikkeling
en demonstratie „Integratie en versterking van de Europese
onderzoeksruimte” (2002-2006) (2) (hierna „het specifieke
programma” genoemd) vastgesteld.
Overeenkomstig artikel 5, lid 1, van het specifiek programma
heeft de Commissie op 9 december 2002 een werkprogramma (3) vastgesteld (hierna „het werkprogramma” genoemd)
waarin een uitvoeriger beschrijving wordt gegeven van de doelstellingen en de wetenschappelijke en technologische prioriteiten van het specifiek programma, alsmede een tijdschema
voor de tenuitvoerlegging ervan.
Overeenkomstig artikel 9, lid 1, van de verordening van het
Europees Parlement en de Raad van 16 december 2002 betreffende de regels inzake de deelneming van ondernemingen,
onderzoekscentra en universiteiten en de regels inzake de
verspreiding van de onderzoeksresultaten ter uitvoering van het
zesde kaderprogramma van de Europese Gemeenschap (20022006) (4) (hierna „de regels voor deelneming” genoemd) worden
voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract ingediend onder de voorwaarden van de uitnodigingen tot het
indienen van voorstellen.
2. Deze uitnodigingen tot het indienen van voorstellen voor
OTO-werkzaamheden onder contract (hierna „uitnodigingen”
genoemd) omvatten dit algemeen tekstdeel en de specifieke
voorwaarden uiteengezet in de bijlagen. De bijlagen vermelden
met name de sluitingsdatum voor het indienen van de voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract, een indicatieve datum voor de afronding van de beoordelingen, het indicatieve budget, de instrumenten en gebieden die onder de
uitnodiging vallen, de beoordelingscriteria voor voorstellen
voor OTO-werkzaamheden onder contract, het minimumaantal
deelnemers en alle van toepassing zijnde beperkingen.
3. Natuurlijke of rechtspersonen die voldoen aan de voorwaarden in de regels voor deelneming en die niet onder een
van de uitsluitingsgevallen vallen in de regels voor deelneming
en in artikel 114, lid 2, van Verordening (EG, Euratom)
nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het
Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting
van de Europese Gemeenschappen (5) (hierna „de indieners”
genoemd), worden uitgenodigd voorstellen voor OTO-werk(1) PB L 232 van 29.8.2002, blz. 1.
(2) PB L 294 van 29.10.2002, blz. 1.
(3) Besluit C(2002) 4789 van de Commissie, gewijzigd bij de besluiten
C(2003) 577, C(2003) 955, C(2003) 1952, C(2003) 3543, C(2003)
3555, C(2003) 4609, C(2003) 5183, C(2004) 433 en C(2004)
2002, alle niet gepubliceerd.
(4) PB L 355 van 30.12.2002, blz. 23.
5
( ) PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.

zaamheden onder contract in te dienen bij de Commissie,
afhankelijk van de vervulling van de voorwaarden in de regels
voor deelneming en in de uitnodiging.
In het kader van de onderhandeling over de actie voor de werkzaamheden onder contract zal worden gecontroleerd of de
indieners aan de deelnamevoorwaarden voldoen. Voordien
moeten de indieners evenwel een verklaring hebben ondertekend dat zij niet in een van de in artikel 93, lid 1, van het
Financieel Reglement bedoelde situaties verkeren. Tevens
moeten zij de Commissie de informatie hebben meegedeeld
zoals bedoeld in artikel 173, lid 2, van Verordening (EG,
Euratom) nr. 2342/2002 van de Commissie van 23 december
2002 tot vaststelling van uitvoeringsvoorschriften van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het
Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting
van de Europese Gemeenschappen (6).
De Europese Gemeenschap voert een gelijkekansenbeleid en in
dit verband worden vrouwen in het bijzonder aangemoedigd
om voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract in te
dienen of hierbij betrokken te zijn.
4. De Commissie stelt - met betrekking tot de uitnodigingen
- gidsen voor indieners ter beschikking van de indieners. Deze
bevatten informatie over de opstelling en de indiening van een
voorstel voor OTO-werkzaamheden onder contract. De
Commissie stelt ook richtsnoeren betreffende de beoordelingsen selectieprocedures voor voorstellen ter beschikking (7). Deze
gidsen en richtsnoeren alsook het werkprogramma en andere
informatie over de uitnodigingen kunnen bij de Commissie
worden verkregen via de volgende adressen:
Europese Commissie
FP6 Information Desk
Directoraat-generaal RTD
B-1049 Brussel
Internetadres: www.cordis.lu/fp6
5. Voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract
kunnen worden ingediend in overeenstemming met de
volgende procedures:
— in de vorm van een elektronisch voorstel via het webgebaseerde Electronic Proposal Submission System (EPSS (8)); of
— op papieren formulieren.
Alle voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract
moeten uit twee delen bestaan: de formulieren (deel A) en de
inhoud (deel B).
(6) PB L 357 van 31.12.2002, blz. 1.
(7) Besluit C(2003) 883 van 27 maart 2003, zoals laatstelijk gewijzigd
bij besluit C(2004) 1855 van 18 mei 2004.
(8) Het EPSS is een middel om de indieners te helpen bij het opstellen
en indienen van voorstellen langs elektronische weg.
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Binnen deze context kunnen voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract off line of on line worden opgesteld en
on line worden ingediend. Deel B van de voorstellen voor
OTO-werkzaamheden onder contract kan alleen worden ingediend in PDF („portable document format”, compatibel met
Adobe versie 3 of hoger met „embedded fonts”(vast bepaald
lettertype). Gecomprimeerde („gezipte”) bestanden worden
uitgesloten.
De EPSS-softwaretool (voor off-line- of on-line gebruik) is
beschikbaar via de Cordis-website www.cordis.lu.
Voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract die on
line ingediend worden en die onvolledig zijn, onleesbaar zijn of
virussen bevatten, worden uitgesloten.
Versies van voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder
contract die worden ingediend op een wisbaar elektronisch
opslagmedium (bv. cd-rom, diskette), per e-mail of per fax
worden uitgesloten.
Voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract kunnen
ook worden opgesteld en ingediend met behulp van de formulieren in de gids voor indieners (hierna „op papier” genoemd)
of met gebruikmaking van de off-line versie van het EPSS.
Voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract die ingediend worden op papier en onvolledig zijn, worden uitgesloten.
Verdere details betreffende de verschillende procedures voor
voorstelindiening worden gegeven in bijlage J van de richtsnoeren betreffende de beoordelings- en selectieprocedures voor
voorstellen.
6. Voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract die
op papier worden ingediend via de post, moeten op het
volgende adres door de Commissie worden ontvangen en
moeten als volgt zijn geadresseerd:
„FP6 - Research Proposals”
(Identificatiecode van de
General)
Europese Commissie
B-1049 Brussel

uitnodiging:

FP6-2004-TC-SSA-

15.6.2004

Voorstellen die eigenhandig of door vertegenwoordigers (inclusief door particuliere koeriersdiensten (1)) worden afgegeven,
moeten op het volgende adres worden overhandigd en moeten
als volgt zijn geadresseerd:
„FP6 - Research Proposals”
(Identificatiecode van de
General)
Europese Commissie
Genèvestraat 1
B-1140 Brussel

uitnodiging:

FP6-2004-TC-SSA-

7. Voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract
moeten op zijn laatst op de sluitingsdatum en op het in de
desbetreffende uitnodiging gespecificeerde tijdstip de
Commissie bereiken. Voorstellen voor OTO-werkzaamheden
onder contract die na deze datum en tijdstip aankomen,
worden uitgesloten.
Voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract die niet
voldoen aan de voorwaarden betreffende het minimumaantal
deelnemers vermeld in de uitnodiging, worden uitgesloten.
Dit is ook van toepassing op alle bijkomende toelatingscriteria
in het werkprogramma.
8. In geval van opeenvolgende indieningen van hetzelfde
voorstel voor een OTO-werkzaamheid onder contract onderzoekt de Commissie de laatst ontvangen versie voor de sluitingsdatum en tijd gespecificeerd in de betrokken uitnodiging.
Daar waar hetzelfde voorstel voor een OTO-werkzaamheid
onder contract ingediend wordt op papier en in elektronisch
formaat (d.w.z. on line), onderzoekt de Commissie enkel de
tekst die is ingediend in elektronisch formaat.
9. Indien in de relevante uitnodiging daarin is voorzien,
kunnen voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract
in het kader van een toekomstige evaluatie worden behandeld.
10. De indieners wordt verzocht de relevante identificatiecode van de uitnodiging in alle correspondentie betreffende de
uitnodiging (bv. bij een verzoek om informatie of bij indiening
van een voorstel voor OTO-werkzaamheden onder contract) te
vermelden

(1) Voor koeriersdiensten die een telefoonnummer van de ontvanger
verlangen, is dit nummer (32-2) 296 30 61 (Daniel Descoutures).
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BIJLAGE
1. Specifiek programma: Integratie en versterking van de Europese onderzoeksruimte
2. Thematische prioriteit/gebied: Alle prioritaire thematische gebieden
3. Benaming uitnodiging: Specifieke ondersteuningsactiviteiten (SSA) voor bepaalde landen
4. Identificatiecode van de uitnodiging: FP6-2004-TC-SSA-General
5. Publicatiedatum: 15 juni 2004
6. Sluitingsdatum: 14 oktober 2004 om 17.00 uur (plaatselijke tijd Brussel)
7. Totale indicatieve begroting: 2 900 000 EUR
8. Gebieden en instrumenten::
Gebied

Instrumenten

Zie bijlage E van het werkprogramma

Specifieke ondersteuningsactiviteit

9. Minimumaantal deelnemers::
Instrument

Specifieke ondersteuningsactiviteit

Minimumaantal

Eén juridische entiteit uit één land dat een W&T-samenwerkingsovereenkomst met de Gemeenschap heeft of over een dergelijke overeenkomst aan
het onderhandelen is (1)

(1) Zoals in het werkprogramma is aangegeven, kunnen geselecteerde deelnemers uit derde landen die een W&T-samenwerkingsovereenkomst met de Gemeenschap hebben of over een dergelijke overeenkomst aan het onderhandelen zijn, een financiële
bijdrage van de Gemeenschap ontvangen.

10. Restricties ten aanzien van deelname: Geen.
11. Consortiumovereenkomst: De deelnemers aan OTO-activiteiten in het kader van deze uitnodiging zijn niet
verplicht een consortiumovereenkomst te sluiten
12. Beoordelingsprocedure:
— De beoordeling gebeurt in één stap
— Voorstellen worden niet anoniem beoordeeld
13. Beoordelingscriteria: Zie bijlage B van het werkprogramma voor de beoordelingscriteria (met inbegrip van de
verschillende daaraan gehechte wegingscoëfficiënten en drempelwaarden, alsook de totale drempelwaarde) voor elk
type instrument
14. Indicatieve beoordelings- en selectietermijnen:
— Resultaten van de beoordeling: twee maanden na de in punt 6 vermelde sluitingsdatum
— Ondertekening van het contract: zes maanden na de in punt 6 vermelde sluitingsdatum
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Uitnodigingen tot het indienen van voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract in het
kader van het specifieke programma voor onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie „Integratie en versterking van de Europese onderzoeksruimte”
(2004/C 158/08)
1. Overeenkomstig Besluit nr. 1513/2002/EG van het Europees Parlement en de Raad, van 27 juni 2002, betreffende het
zesde kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor
activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische
ontwikkeling en demonstratie, ter bevordering van de totstandbrenging van de Europese onderzoeksruimte en van innovatie
(2002-2006) (1) heeft de Raad op 30 september 2002 het specifieke programma voor onderzoek, technologische ontwikkeling
en demonstratie „Integratie en versterking van de Europese
onderzoeksruimte” (2002-2006) (2) (hierna „het specifieke
programma” genoemd) vastgesteld.
Overeenkomstig artikel 5, lid 1, van het specifiek programma
heeft de Commissie op 9 december 2002 een werkprogramma (3) vastgesteld (hierna „het werkprogramma” genoemd)
waarin een uitvoeriger beschrijving wordt gegeven van de doelstellingen en de wetenschappelijke en technologische prioriteiten van het specifiek programma, alsmede een tijdschema
voor de tenuitvoerlegging ervan.
Overeenkomstig artikel 9, lid 1, van de verordening van het
Europees Parlement en de Raad van 16 december 2002 betreffende de regels inzake de deelneming van ondernemingen,
onderzoekscentra en universiteiten en de regels inzake de
verspreiding van de onderzoeksresultaten ter uitvoering van het
zesde kaderprogramma van de Europese Gemeenschap (20022006) (4) (hierna „de regels voor deelneming” genoemd) worden
voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract ingediend onder de voorwaarden van de uitnodigingen tot het
indienen van voorstellen.
2. Deze uitnodigingen tot het indienen van voorstellen voor
OTO-werkzaamheden onder contract (hierna „uitnodigingen”
genoemd) omvatten dit algemene tekstdeel en de specifieke
voorwaarden uiteengezet in de bijlagen. De bijlagen vermeld(en
in het bijzonder de sluitingsdata voor het indienen van de voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract, een indicatieve datum voor de afronding van de beoordelingen, het indicatieve budget, de instrumenten en gebieden die onder de
uitnodigingen vallen, de beoordelingscriteria voor voorstellen
voor OTO-werkzaamheden onder contract, het minimumaantal
deelnemers en alle van toepassing zijnde beperkingen.
3. Natuurlijke of rechtspersonen die voldoen aan de voorwaarden in de regels voor deelneming en die niet onder een
van de uitsluitingsgevallen vallen in de regels voor deelneming
en in artikel 114, lid 2, van Verordening (EG, Euratom)
nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het
Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting
van de Europese Gemeenschappen (5) (hierna „de indieners”
genoemd), worden uitgenodigd voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract in te dienen bij de Commissie,
afhankelijk van de vervulling van de voorwaarden in de regels
voor deelneming en in de uitnodiging.
(1) PB L 232 van 29.8.2002, blz. 1.
(2) PB L 294 van 29.10.2002, blz. 1.
(3) Besluit C(2002) 4789 van de Commissie, gewijzigd bij de besluiten
C(2003) 577, C(2003) 955, C(2003) 1952, C(2003) 3543, C(2003)
3555, C(2003) 4609 , C(2003) 5183, C(2004) 433 en C(2004)
2002, alle niet gepubliceerd.
(4) PB L 355 van 30.12.2002, blz. 23.
5
( ) PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.

In het kader van de onderhandeling over de actie voor de werkzaamheden onder contract zal worden gecontroleerd of de
indieners aan de deelnamevoorwaarden voldoen. Voordien
moeten de indieners evenwel een verklaring hebben ondertekend dat zij niet in een van de in artikel 93, lid 1, van het
financieel reglement bedoelde situaties verkeren. Tevens moeten
zij de Commissie de informatie hebben meegedeeld zoals
bedoeld in artikel 173, lid 2, van Verordening (EG, Euratom)
nr. 2342/2002 van de Commissie van 23 december 2002 tot
vaststelling van uitvoeringsvoorschriften van Verordening (EG,
Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel
Reglement van toepassing op de algemene begroting van de
Europese Gemeenschappen (6).
De Europese Gemeenschap voert een gelijkekansenbeleid en in
dit verband worden vrouwen in het bijzonder aangemoedigd
om voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract in te
dienen of hierbij betrokken te zijn.
4. De Commissie stelt - met betrekking tot de uitnodigingen
- gidsen voor indieners ter beschikking van de indieners. Deze
bevatten informatie over de opstelling en de indiening van een
voorstel voor OTO-werkzaamheden onder contract. De
Commissie stelt ook richtsnoeren betreffende de beoordelingsen selectieprocedures voor voorstellen ter beschikking (7). Deze
gidsen en richtsnoeren alsook het werkprogramma en andere
informatie over de uitnodigingen kunnen bij de Commissie
worden verkregen via de volgende adressen:
Europese Commissie
FP6 Information Desk
Directoraat-generaal RTD
B-1049 Brussel.
Internetadres: www.cordis.lu/fp6
5. Men wordt verzocht voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract enkel in te dienen in de vorm van een
elektronisch voorstel via het webgebaseerde Electronic Proposal
Submission System (EPSS) (8). In exceptionele gevallen echter
kan een coördinator aan de Commissie toestemming vragen
om een voorstel op papier in te dienen binnen de termijn van
de uitnodiging. Dit moet gebeuren door te schrijven naar een
van de volgende adressen: Europese Commissie, Directoraatgeneraal RTD, Directoraat G, M075 6-13, B-1049 Brussel, tel.
(32-2) 299 83 15, fax (32-2) 296 70 23 of rtd-nmp@cec.eu.int.
Het verzoek moet vergezeld gaan van een verklaring waarom
een uitzondering wordt gevraagd. Indieners van een voorstel
die wensen gebruik te maken van de mogelijkheid om een
voorstel op papier in te dienen zijn verantwoordelijk voor de
zorg dat deze verzoeken voor een vrijstelling en de desbetreffende procedures tijdig worden afgerond opdat de termijn van
de uitnodiging kan worden gehaald.
(6) PB L 357 van 31.12.2002, blz. 1.
(7) Besluit C(2003) 883 van 27 maart 2003, zoals laatstelijk gewijzigd
bij Besluit C(2004) 1855 van 18 mei 2004.
(8) Het EPSS is een middel om de indieners te helpen bij het opstellen
en indienen van voorstellen langs elektronische weg.
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Alle voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract
moeten uit twee delen bestaan: de formulieren (deel A) en de
inhoud (deel B).
Voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract kunnen
off-line of on-line worden opgesteld en vervolgens on line
worden ingediend. Deel B van de voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract kunnen alleen worden ingediend in
PDF („portable document format”, compatibel met Adobe versie
3 of hoger met „embedded fonts”(vast bepaald lettertype).
Gecomprimeerde („gezipte”) bestanden worden uitgesloten.
De EPSS-software tool (voor off line of on line gebruik) is
beschikbaar via de Cordis-website www.cordis.lu.
On line ingediende voorstellen voor OTO-werkzaamheden
onder contract die onvolledig zijn, onleesbaar zijn of virussen
bevatten, worden uitgesloten.
Versies van voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder
contract die worden ingediend op een wisbaar elektronisch
opslagmedium (bv. cd-rom, diskette), per e-mail of per fax
worden uitgesloten.
Elk voorstel voor OTO-werkzaamheden onder contract dat
werd toegelaten om via papier te worden ingediend en dat
onvolledig is, wordt uitgesloten.
Verdere details betreffende de verschillende procedures voor
voorstelindiening worden gegeven in bijlage J van de richt-
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snoeren betreffende de beoordelings- en selectieprocedures voor
voorstellen.
6. Voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract
moeten uiterlijk op de sluitingsdatum en op het in de desbetreffende uitnodiging gespecificeerde tijdstip de Commissie
bereiken. Voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder
contract die na deze datum en tijdstip aankomen, worden
uitgesloten.
Voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract die niet
voldoen aan de voorwaarden betreffende het minimumaantal
deelnemers vermeld in de uitnodiging, worden uitgesloten.
Dit is ook van toepassing betreffende alle bijkomende toelatingscriteria in het werkprogramma.
7. Ingeval van opeenvolgend indienen van hetzelfde voorstel
voor een OTO-werkzaamheid onder contract onderzoekt de
Commissie de laatst ontvangen versie voor de sluitingsdatum
en tijd gespecificeerd in de betrokken uitnodiging.
8. Indien in de relevante uitnodiging daarin is voorzien
kunnen voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract
in het kader van een toekomstige evaluatie worden behandeld.
9. De indieners wordt verzocht de relevante identificatiecode
van de uitnodiging in alle correspondentie betreffende de uitnodiging (bv. bij een verzoek om informatie of bij indiening van
een voorstel voor OTO-werkzaamheden onder contract) te
vermelden.

C 158/24

Publicatieblad van de Europese Unie

NL

15.6.2004

BIJLAGE 1
1. Specifiek programma: Integratie en versterking van de Europese onderzoeksruimte.
2. Thematische prioriteiten/gebieden: Prioritair thematisch gebied 2: „Technologieën van de informatiemaatschappij” (IST) en prioritair thematisch gebied 3: „Nanotechnologieën en nanowetenschappen, kennisgebaseerde
multifunctionele materialen en nieuwe productieprocédés en -apparatuur” (NMP).
3. Benaming uitnodiging: Tweede gezamenlijke uitnodiging voor de prioritaire thematische gebieden 2 en 3.
4. Identificatiecode uitnodiging: FP6-2004-IST-NMP-2.
5. Publicatiedatum: 15 juni 2004.
6. Sluitingsdatum: 14.10.2004 om 17.00 uur (plaatselijke tijd Brussel).
7. Totale indicatieve begroting: 180 miljoen EUR met, ter indicatie, een evenwichtige verdeling van de middelen
over de drie verschillende doelstellingen (gezamenlijke begroting van prioriteit 2 en prioriteit 3).
8. Gebieden en instrumenten: De voorstellen dienen betrekking te hebben op de volgende doelstellingen:
Gebied

Instrumenten

IST-NMP -1: Integratie van technologieën voor het snelle en flexibele
fabrieksbedrijf

IP; STREP; SSA

IST-NMP -2: Biosensors voor diagnose en gezondheidszorg

IP; STREP; SSA

IST-NMP -3: Materialen, apparatuur en procédés voor de productie van
nano-fotonische en nano-elektronische apparaten

IP; STREP; SSA

9. Minimumaantal deelnemers:
Doelstelling

Minimumaantal

IP en STREP

Drie onafhankelijke juridische entiteiten uit drie verschillende LS of GS, waaronder ten minste twee LS of GKLS

SSA

1 juridische entiteit

Industriële partners dienen een leidende rol op zich te nemen bij IP's en indien toepasselijk bij STREP's.
10. Beperkende voorwaarden voor deelname: Geen.
11. Consortiumovereenkomst: De deelnemers aan IP's moeten een consortiumovereenkomst sluiten.
12. Beoordelingsprocedure: De beoordeling vindt in één fase plaats. De indieners moeten het maximumaantal pagina's (lettergrootte 12) in acht nemen zoals beschreven in de gids voor indieners. De voorstellen worden niet
anoniem beoordeeld.
13. Beoordelingscriteria: Zie bijlage B van het werkprogramma voor de toepasselijke criteria voor elk instrument.
14. Indicatieve beoordelings- en selectietermijnen: De beoordelingsresultaten zullen naar schatting beschikbaar zijn
binnen twee maanden na de sluitingsdatum.
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BIJLAGE 2
1. Specifiek programma: Integratie en versterking van de Europese onderzoeksruimte.
2. Activiteiten: Prioritair thematisch gebied „Nanotechnologieën en nanowetenschappen, kennisgebaseerde multifunctionele materialen en nieuwe productieprocédés en -apparatuur” (NMP).
3. Benaming uitnodiging: Gecoördineerde activiteit EC-NSF op het gebied van computergesteund materialenonderzoek.
4. Identificatiecode uitnodiging: FP6-2004-NMP-NSF-1.
5. Publicatiedatum: 15 juni 2004.
6. Sluitingsdatum: 14 oktober 2004 om 17.00 uur (plaatselijke tijd Brussel).
7. Totale indicatieve begroting: 6 miljoen EUR (een gelijkaardig financieringsniveau wordt van de NSF verwacht ter
ondersteuning van bij de projecten betrokken Amerikaanse onderzoeksteams).
Instrument

miljoen euro

STREP's,

6 (*)

(*) Gelet op de indicatieve begroting voor deze uitnodiging zullen naar verwachting ongeveer 5 voorstellen worden gesteund.

8. Gebieden en instrumenten:
Gebied

Instrument

NMP-NSF-1 EU-NSF Gecoördineerde activiteit op het gebied van computergesteund materialenonderzoek

STREP

9. Minimumaantal deelnemers:
Instrument

STREP

Minimaalaantal deelnemers

Drie onafhankelijke juridische entiteiten uit drie verschillende LS of GS, waaronder ten minste twee LS of
GKLS (*)

(*) Er wordt om een evenwichtige deelneming van partners uit Europa en de Verenigde Staten gevraagd

10. Beperkende voorwaarden voor deelname: Geen.
11. Consortiumovereenkomsten: Deelnemers aan STREP's die tot stand komen als gevolg van deze uitnodiging
worden aangemoedigd om een consortiumovereenkomst te sluiten, maar zijn daartoe niet verplicht.
12. Beoordelingsprocedure:
— Voor STREP-voorstellen vindt de beoordeling in één fase plaats, overeenkomstig de regels die gelden voor KP6
en bijlage B van het NMP-werkprogramma, uitgave december 2003. De NSF-beoordelingsprocedures worden
toegepast op voorstellen die bij het NSF worden ingediend.
— De voorstellen worden niet anoniem beoordeeld.
13. Beoordelingscriteria:
— Zie bijlage B van het NMP-werkprogramma (uitgave 2003) voor de toepasselijke criteria (met inbegrip van de
afzonderlijke wegingsfactoren en drempelwaarden en de totale drempelwaarde) voor elk instrument.
— Aandacht zal worden besteed aan de relevantie van de voorstellen met betrekking tot de algemene doelstellingen
van prioriteit 3 en de specifieke doelstellingen die zijn beschreven voor ieder door de uitnodiging bestreken
onderwerp.
14. Indicatief tijdschema voor de beoordeling en de sluiting van het contract: Resultaten van de beoordeling:
zullen naar schatting beschikbaar zijn binnen 2 maanden na de sluitingsdatum.
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Uitnodigingen tot het indienen van voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract in het
kader van het specifieke programma voor onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie „Integratie en versterking van de Europese onderzoeksruimte”
Activiteit: Thematische prioriteit/gebied: Technologieën van de informatiemaatschappij (IST)
Identificatiecode uitnodiging: FP6-2004-IST-3
Identificatiecode uitnodiging: FP6-2004-IST-FETPI
(2004/C 158/09)
1. Overeenkomstig Besluit nr. 1513/2002/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2002 betreffende het
zesde kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor
activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische
ontwikkeling en demonstratie, ter bevordering van de totstandbrenging van de Europese onderzoeksruimte en van innovatie
(2002-2006) (1) heeft de Raad op 30 september 2002 het specifieke programma voor onderzoek, technologische ontwikkeling
en demonstratie „Integratie en versterking van de Europese
onderzoeksruimte” (2002-2006) (2) (hierna „het specifiek
programma” genoemd) vastgesteld.

Overeenkomstig artikel 5, lid 1, van het specifiek programma
heeft de Commissie op 9 december 2002 een werkprogramma (3) vastgesteld (hierna „het werkprogramma” genoemd)
waarin een uitvoeriger beschrijving wordt gegeven van de doelstellingen en de wetenschappelijke en technologische prioriteiten van het specifieke programma, alsmede een tijdschema
voor de tenuitvoerlegging ervan.

Overeenkomstig artikel 9, lid 1, van de verordening van het
Europees Parlement en de Raad van 16 december 2002 betreffende de regels inzake de deelneming van ondernemingen,
onderzoekscentra en universiteiten en de regels inzake de
verspreiding van de onderzoeksresultaten ter uitvoering van het
zesde kaderprogramma van de Europese Gemeenschap (20022006) (4) (hierna „de regels voor deelneming” genoemd) worden
voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract ingediend onder de voorwaarden van de uitnodigingen tot het
indienen van voorstellen.

2. Deze uitnodigingen tot het indienen van voorstellen voor
OTO-werkzaamheden onder contract (hierna „uitnodigingen”
genoemd) omvatten dit algemene tekstdeel en de specifieke
voorwaarden uiteengezet in de bijlagen. De bijlagen vermelden
in het bijzonder de sluitingsdatumdata voor het indienen van
de voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract, een
indicatieve datum voor de afronding van de beoordelingen, het
indicatieve budget, de instrumenten en gebieden die onder de
uitnodigingen vallen, de beoordelingscriteria voor voorstellen
voor OTO-werkzaamheden onder contract, het minimumaantal
deelnemers en alle van toepassing zijnde beperkingen.
(1) PB L 232 van 29.8.2002, blz. 1.
(2) PB L 294 van 29.10.2002, blz. 1.
(3) Besluit C(2002) 4789 van de Commissie, gewijzigd bij de besluiten
C(2003) 577, C(2003) 955, C(2003) 1952, C(2003) 3543, C(2003)
3555, C(2003) 4609, C(2003) 5183, C(2004) 433 en C(2004)
2002, alle niet gepubliceerd.
4
( ) PB L 355 van 30.12.2002, blz. 23.

3. Natuurlijke of rechtspersonen die voldoen aan de voorwaarden in de regels voor deelneming en niet onder een van de
uitsluitingsgevallen vallen in de regels voor deelneming en in
artikel 114, lid 2, van Verordening (EG, Euratom)
nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het
Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting
van de Europese Gemeenschappen (5) (hierna „de indieners”
genoemd), worden uitgenodigd voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract in te dienen bij de Commissie,
afhankelijk van de vervulling van de voorwaarden in de regels
voor deelneming en in de uitnodiging.
In het kader van de onderhandeling over de actie voor de werkzaamheden onder contract zal worden gecontroleerd of de
indieners aan de deelnamevoorwaarden voldoen. Voordien
moeten de indieners evenwel een verklaring hebben ondertekend dat zij niet in een van de in artikel 93, lid 1, van het
Financieel Reglement bedoelde situaties verkeren. Tevens
moeten zij de Commissie de informatie hebben meegedeeld
zoals bedoeld in artikel 173, lid 2, van Verordening (EG,
Euratom) nr. 2342/2002 van de Commissie van 23 december
2002 tot vaststelling van uitvoeringsvoorschriften van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het
Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting
van de Europese Gemeenschappen (6).
De Europese Gemeenschap voert een gelijkekansenbeleid en in
dit verband worden vrouwen in het bijzonder aangemoedigd
om voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract in te
dienen of hierbij betrokken te zijn.
4. De Commissie stelt - met betrekking tot de uitnodigingen
- gidsen voor indieners ter beschikking van de indieners. Deze
bevatten informatie over de opstelling en de indiening van een
voorstel voor OTO-werkzaamheden onder contract. De
Commissie stelt ook richtsnoeren betreffende de beoordelingsen selectieprocedures voor voorstellen ter beschikking (7). Deze
gidsen en richtsnoeren alsook het werkprogramma en andere
informatie over de uitnodigingen kunnen bij de Commissie
worden verkregen via de volgende adressen:
Europese Commissie
IST Information Desk
Directoraat-generaal INFSO
BU31 1/19
B-1049 Brussel
E-mail: ist@cec.eu.int
Internetadres: www.cordis.lu/ist.
(5) PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.
(6) PB L 357 van 31.12.2002, blz. 1.
(7) Besluit C(2003) 883 van 27 maart 2003, laatstelijk gewijzigd bij
besluit C(2004) 1855 van 18 mei 2004.
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5. Men wordt verzocht voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract enkel in te dienen in de vorm van een
elektronisch voorstel via het webgebaseerde Electronic Proposal
Submission System (EPSS (1)). In exceptionele gevallen echter
kan een coördinator aan de Commissie toestemming vragen
om een voorstel op papier in te dienen binnen de termijn van
de uitnodiging. Dit moet gebeuren door te schrijven naar één
van de volgende adressen:

Versies van voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder
contract die worden ingediend op een wisbaar elektronisch
opslagmedium (bv. cd-rom, diskette), per e-mail of per fax
worden uitgesloten.

Europese Commissie
IST Information Desk
Directoraat-generaal INFSO
BU31 1/19
B-1049 Brussel
E-mail: ist@cec.eu.int.

Verdere details betreffende de verschillende procedures voor
voorstelindiening worden gegeven in bijlage J van de richtsnoeren betreffende de beoordelings- en selectieprocedures voor
voorstellen.

Het verzoek moet vergezeld gaan van een verklaring waarom
een uitzondering wordt gevraagd. Indieners van een voorstel
die wensen gebruik te maken van de mogelijkheid om een
voorstel op papier in te dienen zijn verantwoordelijk voor de
zorg dat deze verzoeken voor een vrijstelling en de desbetreffende procedures tijdig worden afgerond opdat de termijn van
de uitnodiging kan worden gehaald.
Alle voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract
moeten uit twee delen bestaan: de formulieren (deel A) en de
inhoud (deel B).
Voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract kunnen
off line of on line worden opgesteld en vervolgens on line
worden ingediend. Deel B van de voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract kunnen alleen worden ingediend in
PDF („portable document format”, compatibel met Adobe versie
3 of hoger met „embedded fonts” (vast bepaald lettertype).
Gecomprimeerde („gezipte”) bestanden worden uitgesloten.
De EPSS-software tool (voor off-line- of on-linegebruik) is
beschikbaar via de Cordis-website www.cordis.lu.
On line ingediende voorstellen voor OTO-werkzaamheden
onder contract die onvolledig zijn, onleesbaar zijn of virussen
bevatten, worden uitgesloten.

(1) Het EPSS is een hulpmiddel om de indieners te helpen bij het
opstellen en indienen van voorstellen langs elektronische weg.

Elk voorstel voor OTO-werkzaamheden onder contract dat
werd toegelaten om via papier te worden ingediend en dat
onvolledig is, wordt uitgesloten.

6. Voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract
moeten op zijn laatst op de sluitingsdatum en op het in de
desbetreffende uitnodiging gespecificeerde tijdstip de
Commissie bereiken. Voorstellen voor OTO-werkzaamheden
onder contract die na deze datum en tijdstip aankomen,
worden uitgesloten.
Voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract die niet
voldoen aan de voorwaarden betreffende het minimumaantal
deelnemers vermeld in de uitnodiging, worden uitgesloten.
Dit is ook van toepassing op alle bijkomende toelatingscriteria
in het werkprogramma.
7. In geval van opeenvolgende indieningen van hetzelfde
voorstel voor een OTO-werkzaamheid onder contract onderzoekt de Commissie de laatst ontvangen versie voor de sluitingsdatum en tijd gespecificeerd in de betrokken uitnodiging.
8. Indien in de relevante uitnodiging daarin is voorzien,
kunnen voorstellen voor OTO-werkzaamheden onder contract
in het kader van een toekomstige evaluatie worden behandeld.
9. De indieners wordt verzocht de relevante identificatiecode
van de uitnodiging in alle correspondentie betreffende de uitnodiging (bv. bij een verzoek om informatie of bij indiening van
een voorstel voor OTO-werkzaamheden onder contract) te
vermelden.
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BIJLAGE
1. Specifiek programma: Integratie en versterking van de Europese Onderzoekruimte
2. Thematische prioriteit/gebied: Technologieën van de informatiemaatschappij (IST)
3. Titel uitnodiging: Derde uitnodiging voor thematische prioriteit IST
4. Identificatiecode uitnodiging: FP6-2004-IST-3
5. Publicatiedatum: 15.6.2004
6. Sluitingsdatum: 22.9.2004, om 17.00 uur (lokale tijd Brussel)
7. Indicatief totaalbudget: 28 miljoen EUR waarvan:
— 10 miljoen EUR voor doelstelling 2.3.6.1
— 8 miljoen EUR voor doelstelling 2.3.6.2
— 10 miljoen EUR voor doelstelling 2.3.6.3
8. Gebieden en instrumenten:
Er worden voorstellen ingewacht met betrekking tot de volgende doelstellingen:
— 2.3.6.1: Bevordering van de deelname van organisaties uit de nieuwe lidstaten (NLS) en de geassocieerde kandidaat-lidstaten (GKLS) aan de IST-activiteiten
— 2.3.6.2: Voorbereiding op internationale samenwerking op IST-gebied
— 2.3.6.3: Werken aan de realisatie van de doelstellingen van een Europese onderzoeksruimte op een gegeven ISTgebied (zie punt 10 voor beperkingen ten aanzien van de deelname aan coördinatieacties)
Bij de acties ter realisatie van de doelstellingen kunnen de volgende instrumenten worden gebruikt:
Doelstelling

Instrument(en)

2.3.6.1

Specifieke ondersteuningsacties

2.3.6.2 en 2.3.6.3

Coördinatieacties, specifieke ondersteuningsacties

9. Minimumaantal deelnemers (1):
Doelstelling

Alle doelstellingen

Minimumaantal

Voor coördinatieacties: drie onafhankelijke juridische entiteiten uit drie
verschillende LS of GS, waaronder ten minste twee LS of GKLS
Voor specifieke ondersteuningsacties: één juridische entiteit

(1) LS = lidstaten van de EU; GS (incl. GKLS) = geassocieerde landen; GKLS = geassocieerde kandidaat-lidstaten. Elke juridische entiteit die
in een lidstaat of geassocieerde staat is gevestigd en het vereiste aantal deelnemers omvat, komt in aanmerking om als enige deelnemer
bij werkzaamheden onder contract op te treden.
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10. Beperkende voorwaarden voor deelname:
Doelstelling

Beperking

2.3.6.1 en 2.3.6.2

Geen beperking

2.3.6.3

Voor coördinatieacties:
Voor het minimumaantal deelnemers worden alleen meegerekend: i) overheidsorganen die verantwoordelijk zijn voor de financiering of het beheer
van onderzoekactiviteiten die op nationaal of regionaal niveau worden uitgevoerd, ii) andere nationale of regionale organisaties die dergelijke onderzoekactiviteiten financieren of beheren, en iii) organen die op Europees niveau
werkzaam zijn en die zich als onderdeel van hun taakstelling bezighouden
met de pan-Europese coördinatie van op nationale basis gefinancierd onderzoek.
Boven het minimumaantal deelnemers kunnen de volgende juridische entiteiten zonder enige beperking deelnemen: a) liefdadigheidsinstellingen of
andere particuliere organisaties die eveneens onderzoekprogramma's beheren
die op nationaal of regionaal niveau strategisch worden gepland en uitgevoerd, en b) belangrijke deelnemers aan nationale of regionale onderzoekactiviteiten die technische expertise meebrengen ter ondersteuning van activiteiten zoals het opstellen van routekaarten of de ontwikkeling van gezamenlijke langetermijnvisies
Voor specifieke ondersteuningsmaatregelen:
Geen beperking

11. Consortiumovereenkomst:
Deelnemers aan OTO-activiteiten naar aanleiding van deze uitnodiging tot het indienen van voorstellen moeten een
consortiumovereenkomst sluiten.
12. Beoordelingsprocedure:
De beoordeling gebeurt in één stap. De voorstellen worden niet anoniem beoordeeld.
13. Beoordelingscriteria:
Zie punt 2.5 van het IST-werkprogramma 2003-2004 (1).
14. Indicatieve beoordelings- en selectietermijnen:

Technologieën van de toekomst of in opkomst (FET) – Proactieve initiatieven

1. Specifiek programma: Integratie en versterking van de Europese onderzoeksruimte
2. Thematische prioriteit/gebied: Technologieën van de informatiemaatschappij (IST)
3. Titel uitnodiging: Technologieën van de toekomst of in opkomst - Proactieve initiatieven
4. Identificatiecode uitnodiging: FP6-2004-IST-FETPI
5. Publicatiedatum: 15 juni 2004
6. Sluitingsdatum (2): 22 september 2004, om 17.00 uur (lokale tijd Brussel)
7. Indicatief totaalbudget: 80 miljoen EUR
(1) Zie Technologieën van de informatiemaatschappij op http://www.cordis.lu/fp6/sp1_wp.htm.
(2) Voorontwerpen kunnen tot 1 juli 2004 worden ingediend per e–mail of fax.
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8. Gebieden en instrumenten:

De uitnodiging heeft betrekking op de volgende gebieden:
— 2.3.4.2.iv): Kwantuminformatieverwerking en -communicatie
— 2.3.4.2.v): Mondiale gegevensverwerking
— 2.3.4.2.vi): Opkomende nanotechnologieën
— 2.3.4.2.vii): Biologisch geïnspireerde intelligente informatiesystemen
Op deze gebieden mogen voor de activiteiten de volgende instrumenten worden gebruikt:
Onderzoekgebied

Instrument(en)

2.3.4.2.(iv)

Geïntegreerde projecten

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

Geïntegreerde projecten, expertisenetwerken12

(1) Zie punt 2.3.4.2 van het IST-werkprogramma 2003-04.

9. Minimumaantal deelnemers (1):
Onderzoekgebied

Alle gebieden

Minimumaantal

Drie onafhankelijke juridische entiteiten uit drie verschillende LS of GS, waaronder ten minste twee LS of GKLS

10. Beperkende voorwaarden voor deelname:
Geen
11. Consortiumovereenkomst:
Deelnemers aan OTO-activiteiten naar aanleiding van deze uitnodiging tot het indienen van voorstellen moeten een
consortiumovereenkomst sluiten.
12. Beoordelingsprocedure:
De beoordeling gebeurt in één stap. De voorstellen worden niet anoniem beoordeeld.
13. Beoordelingscriteria:
Zie punt 2.5 van het IST-werkprogramma 2003-2004 (2).
14. Indicatieve beoordelings- en selectietermijnen:
De beoordelingsresultaten zullen naar verwachting binnen twee maanden na de sluitingsdatum beschikbaar zijn.

(1) LS = lidstaten van de Europese Unie; GS (incl. GKLS) = geassocieerde landen; GKLS = geassocieerde kandidaat-lidstaten. Elke juridische
entiteit die in een lidstaat of geassocieerde staat is gevestigd en het vereiste aantal deelnemers omvat, komt in aanmerking om als enige
deelnemer bij werkzaamheden onder contract op te treden.
2
( ) Zie Technologieën van de informatiemaatschappij op http://www.cordis.lu/fp6/sp1_wp.htm.
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