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I
(Meddelanden)

RÅDET
Information om datum för ikraftträdande av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och
Amerikas förenta stater om lufttrafikföretags behandling och överföring av passageraruppgifter till
Bureau of Customs and Border Protection inom Förenta staternas Department of Homeland Security
(2004/C 158/01)
Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater om lufttrafikföretags behandling och
överföring av passageraruppgifter till Bureau of Customs and Border Protection inom Förenta staternas
Department of Homeland Security, som undertecknades i Washington den 28 maj 2004, trädde i kraft den
28 maj 2004, i enlighet med artikel 7 i avtalet.
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KOMMISSIONEN

Eurons växelkurs (1)
14 juni 2004
(2004/C 158/02)
1 Euro =
Valuta

USD

US-dollar

JPY

japansk yen

Kurs

1,2001
133,45

Valuta

Kurs

LVL

lettisk lats

0,6543

MTL

maltesisk lira

0,4250

DKK

dansk krona

7,4333

PLN

polsk zloty

GBP

pund sterling

0,66370

ROL

rumänsk leu

SEK

svensk krona

9,1794

SIT

slovensk tolar

CHF

schweizisk franc

1,5145

SKK

slovakisk koruna

ISK

isländsk krona

TRL

turkisk lira

NOK

norsk krona

8,3325

AUD

australisk dollar

1,7469

BGN

bulgarisk lev

1,9558

CAD

kanadensisk dollar

1,6377

CYP

cypriotiskt pund

0,58240

HKD

Hongkongdollar

9,3573

CZK

tjeckisk koruna

31,447

NZD

nyzeeländsk dollar

1,9217

EEK

estnisk krona

15,6466

SGD

singaporiansk dollar

2,0679

HUF

ungersk forint

KRW

sydkoreansk won

LTL

litauisk litas

ZAR

sydafrikansk rand

87,10

253,45
3,4528

(1) Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.

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

1 395,06
7,8913
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C 158/3

EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE
av den 24 maj 2004
på begäran av Europeiska unionens råd över ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1165/98 om konjunkturstatistik
(KOM(2003) 823 slutlig)
(CON/2004/19)

(2004/C 158/03)
1. Den 30 april 2004 mottog Europeiska centralbanken
(ECB) en begäran från Europeiska unionens råd om ett
yttrande över ett förslag till Europaparlamentets och rådets
förordning om ändring av rådets förordning (EG)
nr 1165/98 om konjunkturstatistik (nedan kallat ”förslaget
till förordning”).
2. ECB:s behörighet att avge ett yttrande grundas på artikel
105.4 första strecksatsen i Fördraget om upprättandet av
Europeiska gemenskapen. I enlighet med artikel 17.5
första meningen i arbetsordningen för Europeiska centralbanken har detta yttrande antagits av ECB-rådet.
3. Syftet med den förslagna förordningen är att förbättra
Europeiska unionens (EU) konjunkturstatistik avseende
företagen. En av huvudpunkterna i förslaget till förordning
är framtagandet av ett importprisindex avseende industriprodukter och ett producentprisindex avseende tjänster.
Enligt förslaget skall också vissa viktiga ekonomiska indikatorer sammanställas oftare och överföras inom kortare
tidsfrister.

A. Allmänna synpunkter
4. ECB har definierat den konjunkturstatistik som den
behöver för att genomföra penningpolitiken (1). Förslaget
till förordning har uppkommit inom ramen för handlingsplanen för statistikkrav avseende Ekonomiska och monetära unionen (EMU) (nedan kallad ”handlingsplanen”), som
på begäran av rådet (Ekofinrådet) utarbetats av Europeiska
kommissionen (Eurostat) i nära samarbete med ECB. Av
handlingsplanen framgår att det är viktigt att förbättra den
statistik som omfattats av förordning (EG) nr 1165/98.
Förslaget till förordning är också viktigt med beaktande av
de europeiska ekonomiska huvudindikatorerna som antogs
av Ekofin-rådet den 18 februari 2003 och som omfattar
åtta indikatorer som finns med i förslaget till förordning.
ECB välkomnar det ”gentlemen's agreement” som för
(1) Europeiska centralbankens statistikkrav inom området allmän
ekonomisk statistik, Europeiska centralbanken, augusti 2000. Se
även Europeiska monetära institutets yttrande över ett förslag till
rådets förordning om konjunkturstatistik (CON/97/19).

närvarande finns mellan de nationella statistikinstituten
och Eurostat och som syftar till att säkerställa att de europeiska ekonomiska huvudindikatorerna i förslaget till
förordning kan offentliggöras i enlighet med tidsfristerna
för de europeiska ekonomiska huvudindikatorerna, oavsett
när förslaget till förordning antas.

5. ECB stöder fullt ut förslaget till förordning som innehåller
indikatorer som är ytterst betydelsefulla för att bedöma
företagskonjunkturen och för att genomföra penningpolitiken. Förslaget innebär också ett stort steg framåt på
vägen mot framtagandet av viktig månatlig och kvartalsvis
statistik över omsättning och producentpriser avseende
tjänster. Förslaget till förordning återspeglar de förslag
som gemensamt lades fram av Kommittén för det statistiska programmet och Kommittén för valuta-, finans- och
betalningsbalansstatistik i februari 2003.

6. ECB välkomnar särskilt att många av indikatorerna skall
rapporteras oftare och att tidsfristen för översändningen
blir kortare. För ECB:s bedömning av det ekonomiska läget
är i tid aggregerade indikatorer viktigare än detaljerade
uppdelningar.

7. ECB stöder också att det i förslaget till förordning föreslås
att en uppdelning av nya order och priser skall ske efter
ursprung, d.v.s. om de har sitt ursprung inom eller utanför
euroområdet. ECB behöver denna uppdelning för att
kunna skilja mellan hur ekonomin utvecklas inom
euroområdet jämfört med hur den utvecklas utanför
euroområdet. ECB samtycker till att denna uppdelning
endast behöver göras av de medlemsstater som har infört
euron. Det är dock viktigt att de medlemsstater som i
framtiden inför euron vid den tidpunkten också kommer
att kunna tillhandahålla tillräckligt omfattande historiska
tidsserier.
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8. ECB välkomnar den möjlighet i förslaget till förordning
som innebär att vissa av indikatorerna för euroområdet får
sammanställas genom s.k. europeiska stickprovsundersökningar. Eftersom resurserna är begränsade och det finns
ett behov att prioritera, bidrar detta till att förbättra statistiken avseende euroområdet samtidigt som det kan bidra
till att minska resursbehovet på nationell nivå. Av samma
skäl stöder ECB det faktum att översändningskraven
genom förslaget till förordning minskar för de mindre EUländerna, så att dessa kan koncentrera sig på att sammanställa de viktigaste aggregaten.
9. Ytterligare arbete krävs för att förbättra jämförbarheten av
den nuvarande statistiken som omfattas av förordning
(EG) nr 1165/98. Trots de stora framsteg som har gjorts
sedan 1998, finns det fortfarande vissa faktorer som
verkar hämmande på kvaliteten på aggregaten för
euroområdet och på jämförbarheten av nationella
uppgifter (såsom t.ex. olika praxis i länderna avseende
arbetsdags- och säsongsjusteringar och för revideringar).
B. Särskilda kommentarer
10. ECB är positiv till den nya variabeln importpriser (bilaga,
del A) som skall sammanställas fr.o.m. 2005 och den
planerade tidsfristen för översändningen av denna. Denna
variabel kommer att ge värdefull ytterligare information
för analysen av priserna i euroområdet. ECB behöver
denna variabel för att kunna fastställa priserna för
euroområdets samlade import av industriprodukter från
länderna utanför euroområdet.
11. Enligt förslaget till förordning skall uppgifter om sysselsättning, arbetade timmar samt bruttolöner tas fram kvartalsvis och översändas inom tre månader (två månader när
det gäller sysselsättningsuppgifterna). För ECB:s behov är
kvartalsvisa uppgifter i kombination med långa tidsfrister
för översändning otillräckliga. För de viktigaste aggregaten
för euroområdet bör dessa uppgifter finnas tillgängliga
månadsvis med en tidsfrist för översändning på högst en
månad.
12. När det gäller statistik över produktionen i byggsektorn
noterar ECB med tillfredsställelse att tidsfristen för översändande av uppgifter kortats ned samtidigt som uppgif-
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terna nu skall insamlas månadsvis istället för kvartalsvis
(bilaga, del B).
13. ECB välkomnar den planerade genomförbarhetsstudien
om framtagandet en variabel för producentpriser för byggnadsverksamhet. En sådan variabel skulle komplettera den
nuvarande variabeln för byggkostnader – som är ett index
för priser på insatsvaror – eftersom producentprisindexet
är bättre lämpat för prisanalyser.
14 ECB välkomnar de stora förbättringar som planeras för
statistiken avseende tjänster, särskilt införandet av ett
producentprisindex. Detta index kommer att bli en viktig
beståndsdel av prisanalysen för euroområdet och kommer
att bidra till en förbättring av kvaliteten på tillväxtprognoserna i nationalräkenskaperna. Eftersom tidsfristen för
offentliggörande av producentprisindexet enligt de europeiska ekonomiska huvudindikatorerna är senast två
månader efter rapporteringskvartalets utgång, föreslår ECB
att tidsfristen för översändande enligt förslaget till förordning (tre månader) anpassas till tidsfristen för offentliggörande enligt de europeiska ekonomiska huvudindikatorerna, vilken är mer lämplig. Därutöver kommer enligt
förslaget till förordning ett datum att fastställas, fram till
vilket förteckningen över de tjänster som omfattas av statistiken över producentpriser får ändras (bilaga, del D).
Eftersom helt ny statistik håller på att utvecklas kan denna
begränsning bli kontraproduktiv. Täckningen av statistik
över producentpriser för tjänster bör vid behov kunna
ändras, så att förändrade informationsbehov kan tillgodoses. ECB föreslår därför att tidsfristen stryks.
15. ECB välkomnar att tidsfristen för översändning av
uppgifter om variabeln för omsättning av tjänster föreslås
kortas ned från tre månader till två månader. ECB stöder
även den planerade genomförbarhetsstudien som gäller
sammanställning av variabler för omsättning av tjänster på
månadsbasis.

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

ECB:s ordförande
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III
(Upplysningar)

KOMMISSIONEN

Ansökningsomgångar för indirekta FoTU-åtgärder inom ramen för det särskilda programmet för
forskning, teknisk utveckling och demonstration ”Att integrera och stärka det europeiska området
för forskningsverksamhet”
Tematisk ansökningsomgång inom området ”Biovetenskap, genomik och bioteknik för bättre
hälsa”
(2004/C 158/04)
1. I enlighet med Europaparlamentets och rådets beslut
nr 1513/2002/EG av den 27 juni 2002 om sjätte ramprogrammet för Europeiska gemenskapens verksamhet inom
området forskning, teknisk utveckling och demonstration med
syfte att främja inrättandet av det europeiska området för forskningsverksamhet samt innovation (2002–2006) (1) antog rådet
den 30 september 2002 det särskilda programmet för
verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och
demonstration, ”Att integrera och stärka det europeiska
området för forskningsverksamhet” (2002–2006) (2) (nedan
kallat ”det särskilda programmet”).
I enlighet med artikel 5.1 i det särskilda programmet antog
Europeiska gemenskapernas kommission (nedan kallad
”kommissionen”) den 9 december 2002 ett arbetsprogram (3)
(nedan kallat ”arbetsprogrammet”) med en detaljerad redogörelse för målen och de vetenskapliga och tekniska prioriteringarna för det särskilda programmet samt tidsschemat för
genomförandet.

I enlighet med artikel 9.1 i Europaparlamentets och rådets
förordning av den 16 december 2002 om regler för företags,
forskningscentras och universitets deltagande i, samt om regler
för spridning av forskningsresultat för, genomförandet av Europeiska gemenskapens sjätte ramprogram (2002–2006) (4)
(nedan kallat ”reglerna för deltagande”), skall förslag på indirekta FoTU-åtgärder lämnas in enligt villkoren för ansökningsomgångar.

på indirekta FoTU-åtgärder, ett preliminärt datum för när utvärderingarna kommer att ha slutförts, en preliminär budget,
instrument och berörda områden, kriterier för utvärdering av
förslag på indirekta FoTU-åtgärder, minsta antalet deltagare och
eventuella begränsningar.

3. Fysiska eller juridiska personer som uppfyller villkoren i
reglerna för deltagande och som inte omfattas av något av de
undantag som anges i reglerna för deltagande eller i artikel
114.2 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den
25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (5) (nedan kallat ”sökande”) uppmanas
att till kommissionen lämna in förslag på indirekta FoTUåtgärder, förutsatt att villkoren i reglerna för deltagande och i
ansökningsomgången är uppfyllda.

Villkoren för de sökandes deltagande kommer att verifieras
inom ramen för förhandlingarna om den indirekta åtgärden.
Innan detta sker måste de sökande emellertid underteckna en
förklaring om att de inte omfattas av något av de fall som
anges i artikel 93.1 i budgetförordningen. De skall också ha
skickat kommissionen den information som anges i artikel
173.2 i kommissionens förordning (EG, Euratom)
nr 2342/2002 av den 23 december 2002 om genomförandebestämmelser för rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002
med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (6).

2. Dessa ansökningsomgångar för indirekta FoTU-åtgärder
(nedan kallat ”ansökningsomgångarna”) omfattar denna
allmänna del och de särskilda villkor som beskrivs i bilagorna. I
bilagorna anges framför allt sista dag för inlämning av förslag
(1) EGT L 232, 29.8.2002, s. 1.
(2) EGT L 294, 29.10.2002, s. 1.
(3) Kommissionens beslut K(2002) 4789, ändrat genom K(2003) 577,
K(2003) 955, K(2003) 1952, K(2003) 3543, K(2003) 3555,
K(2003) 4609, K(2003) 5183, K(2004) 433 och K(2004) 2002.
Inget av dessa beslut har publicerats i EGT.
4
( ) EGT L 355, 30.12.2002, s. 23.

Europeiska gemenskapen tillämpar en jämställdhetspolitik, och
på grundval av denna uppmuntras särskilt kvinnor att lämna in
förslag på indirekta FoTU-åtgärder eller medverka i inlämnandet av sådana förslag.
(5) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(6) EGT L 357, 31.12.2002, s. 1.
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4. Kommissionen offentliggör vägledningar för sökande. I
dessa vägledningar finns uppgifter om hur man sammanställer
och lämnar in förslag på en indirekt FoTU-åtgärd. Kommissionen har också utarbetat en handbok för utvärdering och
urval av projektförslag (1). Vägledningarna, handboken, arbetsprogrammet och andra uppgifter om ansökningsomgången kan
erhållas från kommissionen på följande adresser:
Europeiska kommissionen
FP6 Informationen
Generaldirektoratet för forskning
B-1049 Bryssel
Internetadress: www.cordis.lu/fp6
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Ofullständiga förslag på indirekta FoTU-åtgärder som lämnas in
i pappersform kommer inte att beaktas.
Mer information om olika förfaranden för att lämna in förslag
finns i bilaga J till handboken för utvärdering och urval av
projektförslag.
6. Förslag på indirekta FoTU-åtgärder som lämnas in i
pappersformat måste inkomma till kommissionen på följande
adress och ha följande märkning på kuvertet:
”FP6 – Research Proposals”
(Ansökningsomgångens identifieringskod: …)
Europeiska kommissionen
B-1049 Bryssel

5. Förslag på indirekta FoTU-åtgärder kan lämnas in
antingen

Förslag som lämnas in personligen eller genom bud (inbegripet
privata budfirmor (3)) skall inkomma till kommissionen på
följande adress och ha följande märkning:

— i elektronisk form via det elektroniska ansökningssystemet
(EPSS (2)), som finns på Internet, eller

”FP6 – Research Proposals”
(Ansökningsomgångens identifieringskod: …)
Europeiska kommissionen
Rue de Genève 1
B-1140 Bryssel

— i pappersform.
Alla förslag på indirekta FoTU-åtgärder måste utgöras av två
delar: formulären (del A) och innehållet (del B).
Förslag på indirekta FoTU-åtgärder kan sammanställas offline
eller online och sedan lämnas in online. Del B av förslagen på
indirekta FoTU-åtgärder skall lämnas in i PDF-format (”portable
document format”, kompatibelt med Adobe version 3 eller
högre med inbäddade typsnitt). Komprimerade filer (”zip-filer”)
kommer inte att beaktas.
EPSS-mjukvaran (för offline- eller online-användning) finns tillgänglig på Cordis webbplats www.cordis.lu.
Förslag på indirekta FoTU-åtgärder som lämnas in online och
som är ofullständiga, inte kan läsas eller innehåller datavirus
kommer inte att beaktas.
Förslag på indirekta FoTU-åtgärder som lämnas in på elektroniska lagringsmedier (t.ex. cd-rom eller diskett), via e-post eller
fax kommer inte att beaktas.

7. Förslag på indirekta FoTU-åtgärder skall ha inkommit till
kommissionen senast sista inlämningsdagen det klockslag som
anges i den berörda ansökningsomgången. Förslag på indirekta
FoTU-åtgärder som inkommer senare kommer inte att beaktas.
Förslag på indirekta FoTU-åtgärder som inte uppfyller villkoren
i fråga om minsta antal deltagare enligt vad som anges i den
berörda ansökningsomgången kommer inte att beaktas.
Detta gäller även andra behörighetskriterier som anges i arbetsprogrammet.
8. Om flera versioner av samma förslag på en indirekt FoTUåtgärd lämnats in kommer kommissionen att behandla den
sista version som inkommit senast sista inlämningsdagen det
klockslag som anges i den berörda ansökningsomgången.
Om samma förslag på en indirekt FoTU-åtgärd lämnas in i
pappersform och i elektroniskt format (dvs. online) kommer
kommissionen endast att behandla den text som lämnas in i
elektroniskt format.
9. Om så anges i den berörda ansökningsomgången kan
förslag på indirekta FoTU-åtgärder tas upp vid en senare utvärdering.

Förslag på indirekta FoTU-åtgärder kan också sammanställas
och lämnas in på de formulär som medföljer vägledningen för
sökande (nedan kallat ”pappersversion”) eller med hjälp av
offline-versionen i EPSS.

10. De sökande uppmanas att ange ansökningsomgångens
identifieringskod i all skriftväxling rörande en ansökningsomgång (t.ex. vid begäran om information eller inlämning av
förslag på en indirekt FoTU-åtgärd).

(1) K(2003) 883 av den 27 mars 2003, senast ändrat genom K(2004)
1855 av den 18 maj 2004.
(2) EPSS är ett verktyg med vilket de sökande kan sammanställa och
lämna in sina förslag på elektronisk väg.

(3) Om budfirman vill ha mottagarens telefonnummer skall följande
nummer anges: (32-2) 299 12 33 (Roxanne Henry).
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BILAGA 1
1. Särskilt program: Att integrera och stärka det europeiska området för forskningsverksamhet.
2. Åtgärd: Prioriterat tematiskt område ”Biovetenskap, genomik och bioteknik för bättre hälsa”.
3. Ansökningsomgångens titel: Tematisk ansökningsomgång inom området ”Biovetenskap, genomik och bioteknik
för bättre hälsa”.
4. Ansökningsomgångens identifieringskod: FP6-2004-LIFESCIHEALTH-4.
5. Datum för offentliggörande: 15 juni 2004.
6. Sista inlämningsdag: 9 september 2004 kl. 17.00 (lokal tid i Bryssel).
7. Sammanlagd preliminär budget: 4 miljoner euro med följande fördelning:
Instrument

miljoner euro

CA/SSA

4

8. Områden som berörs av ansökningsomgången och instrument: Projektförslag infordras inom nedanstående
tema, som här endast betecknas med sin korttitel. Den fullständiga titeln och en beskrivning av temat återfinns i
arbetsprogrammet (se avsnitt 1.3 ”Tekniskt innehåll”). Utvärderingen av förslagen kommer att grundas på den
fullständiga beskrivning av temat som ges i arbetsprogrammet. Det instrument som skall användas för temat är
angivet.
Temaref.

LSH-2004-2.2.0-9

Temats korttitel

Instrument

Genomförbarhetsstudier för samordning av nationell cancerforskning

CA/SSA

9. Minsta antal deltagare (1):
Instrument

Minsta antal deltagare

CA

Tre oberoende rättssubjekt från tre olika MS eller AS,
med minst två MS eller ACC

SSA

Ett rättssubjekt från en MS eller AS.

10. Deltagarbegränsningar: Inga.
11. Konsortieavtal: Deltagare i CA eller SSA som genomförs inom ramen för denna ansökningsomgång uppmuntras
att sluta konsortieavtal, men är inte skyldiga att göra det.
12. Utvärderingsförfarande:
— Utvärderingen sker i ett steg.
— Förslagen kommer inte att utvärderas anonymt.
— Utvärderingsförfarandet kan innebära att förslagen utvärderas på distans.
— De sökande kan komma att kallas till en diskussion av förslagen.
13. Utvärderingskriterier: Se bilaga B till arbetsprogrammet för vilka kriterier (inbegripet individuell viktning samt
individuella och sammanräknade tröskelvärden) som tillämpas på de olika stödåtgärderna.
14. Preliminär tidtabell för utvärdering och avtal:
— Utvärderingsresultat: Resultatet beräknas finnas tillgängligt inom cirka tre månader efter sista inlämningsdag.
— Avtalen undertecknas: De första avtalen för denna ansökningsomgång beräknas träda i kraft i slutet av 2004.

(1) MS = EU:s medlemsstare; AS (inkl. ACC) = associerade kandidatländer. Ett rättssubjekt i en medlemsstat eller associerad stat som
består av det antal deltagare som krävs kan vara ensam deltagare i en indirekt åtgärd.
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BILAGA 2
1.

Särskilt program: Att integrera och stärka det europeiska området för forskningsverksamhet

2.

Åtgärd: Prioriterat tematiskt område ”Biovetenskap, genomik och bioteknik för bättre hälsa”

3.

Ansökningsomgångens titel: Tematisk ansökningsomgång inom området ”Biovetenskap, genomik och bioteknik
för bättre hälsa”.

4.

Ansökningsomgångens identifieringskod: FP6-2004-LIFESCIHEALTH-5

5.

Datum för offentliggörande: 15 juni 2004

6.

Sista inlämningsdag: 16 november 2004 kl. 17.00 (lokal tid i Bryssel)

7.

Sammanlagd preliminär budget: 540 miljoner euro med följande fördelning:
Instrument

IP eller NOE

405 – 432

STREP eller CA eller områdesspecifika SSA

108 – 135

Strategiska SSA inom det första prioriterade området
8.

miljoner euro

8

Områden som berörs av ansökningsomgången och instrument: Projektförslag infordras inom nedanstående
områden, som här endast betecknas med sina korttitlar. De fullständiga titlarna och en beskrivning av respektive
område återfinns i arbetsprogrammet (se avsnitt 1.3 ”Tekniskt innehåll”). Utvärderingen av förslagen kommer att
grundas på den fullständiga beskrivning som ges i arbetsprogrammet.
i) Avancerad genomik och dess tillämpning inom hälsovården
a) Grundläggande kunskaper och verktyg för funktionsgenomik i alla organismer
Temaref.

Instrument

Genuttryck och proteomik
LSH-2004-1.1.1-1

IP

LSH-2004-1.1.1-2

IP
Strukturgenomik

LSH-2004-1.1.2-1

IP

Jämförande genomik och populationsgenetik
LSH-2004-1.1.3-1

IP

LSH-2004-1.1.3-2

IP
Bioinformatik

LSH-2004-1.1.4-1

NoE

Tvärvetenskapliga funktionsgenomiska metoder för att undersöka grundläggande biologiska processer
LSH-2004-1.1.5-1

IP eller NoE

LSH-2004-1.1.5-2

IP

LSH-2004-1.1.5-3

NoE

LSH-2004-1.1.5-4

NoE eller IP

LSH-2004-1.1.5-5

IP
Områdesövergripande teman

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) Tillämpning av kunskaper och teknik inom genomik och bioteknik för bättre hälsa
Temaref.

Instrument

Rationell och snabbare utveckling av nya, säkrare och effektivare läkemedel, bl.a. med hjälp av farmakogenomik
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

Utveckling av nya diagnostiska metoder
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

Utveckling av nya in vitro-tester som kan ersätta djurförsök
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

Utveckling och testning av nya preventions- och behandlingsverktyg
såsom somatisk gen- och cellterapi (framför allt stamcellsterapi, t.ex.
mot neurologiska och neuromuskulära störningar) och immunterapi
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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Instrument

LSH-2004-1.2.4-5

STREP

LSH-2004-1.2.4-6

STREP

LSH-2004-1.2.4-7

STREP

LSH-2004-1.2.4-8

SSA

Innovativ postgenomisk forskning med stor tillämpningspotential
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) Kampen mot de stora sjukdomarna
a) Tillämpningsinriktad inställning till kunskaper och teknik inom medicinsk genomik
Temaref.

Instrument

Allmänt
LSH-2004-2.1.0-1

SSA

Kampen mot hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och sällsynta sjukdomar
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

Kampen mot antibiotika- och läkemedelsresistens
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

Studier av hjärnan och kampen mot sjukdomar i nervsystemet
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-2004-2.1.3-7

SSA

Studiet av människans utveckling och åldrandeprocessen
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) Kampen mot cancer
Temaref.

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) Kampen mot de stora fattigdomsrelaterade smittsjukdomarna
Temaref.

Instrument

LSH-2004-2.3.0-1

IP/NoE

LSH-2004-2.3.0-2

IP
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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

Särskilda stödåtgärder inom det första prioriterade tematiska området
Temaref.

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

Minsta antal deltagare (1):
Instrument

Minsta antal deltagare

IP, NOE, STREP och CA

Tre oberoende rättssubjekt från tre
olika MS eller AS, med minst två
MS eller ACC

SSA

Ett rättssubjekt från en MS eller AS.

10. Deltagarbegränsningar: Inga.
11. Konsortieavtal:
— Deltagare i IP och NOE är skyldiga att sluta ett konsortieavtal.
— Deltagare i STREP, CA och SSA som genomförs inom ramen för denna ansökningsomgång uppmuntras att sluta
konsortieavtal, men är inte skyldiga att göra det.
12. Utvärderingsförfarande:
— Utvärderingen sker i ett steg.
— Förslagen kommer inte att utvärderas anonymt.
— Utvärderingsförfarandet kan innebära att förslagen utvärderas på distans.
— De sökande kan komma att kallas till en diskussion av förslagen.
(1) Ett rättssubjekt i en medlemsstat eller associerad stat som består av det antal deltagare som krävs kan vara ensam deltagare i en indirekt åtgärd.
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13. Utvärderingskriterier: Se bilaga B till arbetsprogrammet för vilka kriterier (inbegripet individuell viktning samt
individuella och sammanräknade tröskelvärden) som tillämpas på de olika instrumenten.
14. Preliminär tidtabell för utvärdering och avtal:
— Utvärderingsresultat: beräknas finnas tillgängligt inom cirka fyra månader efter sista inlämningsdag.
— Avtalen undertecknas: de första avtalen för denna ansökningsomgång beräknas träda i kraft i slutet av 2005.
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MEDIA PLUS 2001 – 2005
Genomförandet av ett program för att stimulera utveckling, distribution och marknadsföring av
europeiska audiovisuella verk
Förslagsinfordran nr DG EAC 32/04
(2004/C 158/05)
Tillväxt och audiovisuella medier: i2i för audiovisuella medier

1. Inledning
Denna förslagsinfordran grundar sig på rådets beslut 2000/821/EU den 20 december 2000 om genomförandet av ett program för att stimulera utveckling, distribution och marknadsföring av europeiska audiovisuella verk (Media Plus – Utveckling, distribuiton och marknadsföring) (2001 -2005). (som offentliggjordes
i Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr 13 av den 17 januari 2001, s. 35.)

2. Syfte
Syftet med stödet är att underlätta för oberoende, europeiska produktionsbolag att få tillgång till extern
finansiering från banker och finansiella institut. Syftet med stödet är framför allt följande:
— Att sänka kostnaderna för försäkringar i samband med av-produktioner. Modul 1 – Stöd till posten
”försäkringar” i produktionsbudgeten
— Att sänka kostnaderna för garantier vid av-produktion. Modul 2 – Stöd till posten ”garantier” i produktionsbudgeten
— Att sänka kostnaderna för lån för produktionen av ett verk. Modul 3 – stöd till posten ”lånekostnader” i
produktionsbudgeten

3. Valbara Länder
Denna förslagsinfordran är öppen för oberoende europeiska produktionsbolag i Eus 25 medlemsländer
samt Island, Lichtenstein, Norge och Bulgarien.

4. Budget och tidsschema
Budgeten som finns till förfogande för stödet är 2,7 miljoner euro. Kommissionens ekonomiska stöd till
projektet kan inte överstiga 50 %-(60 %) av kostnaderna. Stödsumman är mellan 1.500 euro och 50.000
euro. Stödet kan maximalt uppgå till 50.000 euro.
Projekten bör starta mellan 1.1.2004 och 31.12.2004. Tidsramen för projekten är maximalt 35 månader.

5. Sista ansökningsdatum
Förslagen skall sändas senast den 06.08.2004
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6. Tilläggsinformation

De europeiska produktionsbolag, som önskar svara på denna förslagsinfordran, kan beställa information
om riktlinjerna per post eller telefax från
Europiska kommissionen
Constantin Daskalakis
DG EAC C/3
Kontor B 100 4/27
Rue de Genève 1
B – 1049 Bryssel
Fax: (32-2) 299 92 14
Riktlinjerna finns också på webbplatsen: (http://europa.eu.int/comm/avpolicy/media/i2iav_en.html)
Ansökningarna bör respektera denna förslagsinfordrans riktilinjer och de görs genom att fylla i och sända
in de relevanta ansökningshandlingarna.
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Ansökningsomgångar för indirekta FoTU-åtgärder inom ramen för det särskilda programmet för
forskning, teknisk utveckling och demonstration ”Att integrera och stärka det europeiska området
för forskningsverksamhet”
(2004/C 158/06)
1. I enlighet med Europaparlamentets och rådets beslut
nr 1513/2002/EG av den 27 juni 2002 om sjätte ramprogrammet för Europeiska gemenskapens verksamhet inom
området forskning, teknisk utveckling och demonstration med
syfte att främja inrättandet av det europeiska området för
forskningsverksamhet samt innovation (2002–2006) (1) antog
rådet den 30 september 2002 det särskilda programmet för
verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och
demonstration: ”Att integrera och stärka det europeiska
området för forskningsverksamhet” (2002–2006) (2) (nedan
kallat ”det särskilda programmet”).

Villkoren för de sökandes deltagande kommer att verifieras
inom ramen för förhandlingarna om den indirekta åtgärden.
Innan detta sker måste de sökande emellertid underteckna en
förklaring om att de inte omfattas av något av de fall som
anges i artikel 93.1 i budgetförordningen. De skall också ha
skickat kommissionen den information som anges i artikel
173.2 i kommissionens förordning (EG, Euratom)
nr 2342/2002 av den 23 december 2002 om genomförandebestämmelser för rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002
med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (6).

I enlighet med artikel 5.1 i det särskilda programmet antog
Europeiska gemenskapernas kommission (nedan kallad
”kommissionen”) den 9 december 2002 ett arbetsprogram (3)
(nedan kallat ”arbetsprogrammet”) med en detaljerad redogörelse för målen och de vetenskapliga och tekniska prioriteringarna för det särskilda programmet samt tidsschemat för
genomförandet.

Europeiska gemenskapen tillämpar en jämställdhetspolitik och
på grundval av denna uppmuntras särskilt kvinnor att lämna in
förslag på indirekta FoTU-åtgärder eller medverka i inlämnandet av sådana förslag.

I enlighet med artikel 9.1 i Europaparlamentets och rådets
förordning av den 16 december 2002 om regler för företags,
forskningscentras och universitets deltagande i, samt om regler
för spridning av forskningsresultat för, genomförandet av Europeiska gemenskapens sjätte ramprogram (2002–2006) (4)
(nedan kallade ”reglerna för deltagande”), skall förslag på indirekta FoTU-åtgärder lämnas in enligt villkoren för ansökningsomgångar.

2. Dessa ansökningsomgångar för indirekta FoTU-åtgärder
(nedan kallade ”ansökningsomgångarna”) omfattar denna
allmänna del och de särskilda villkor som beskrivs i bilagorna. I
bilagorna anges framför allt sista dag för inlämning av förslag
på indirekta FoTU-åtgärder, ett preliminärt datum för när utvärderingarna kommer att ha slutförts, en preliminär budget,
instrument och berörda områden, kriterier för utvärdering av
förslag på indirekta FoTU-åtgärder, minsta antalet deltagare och
eventuella begränsningar.
3. Fysiska eller juridiska personer som uppfyller villkoren i
reglerna för deltagande och som inte omfattas av något av de
undantag som anges i reglerna för deltagande eller i artikel
114.2 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den
25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (5) (nedan kallade ”sökande”) uppmanas
att till kommissionen lämna in förslag på indirekta FoTUåtgärder, förutsatt att villkoren i reglerna för deltagande och i
ansökningsomgången är uppfyllda.
(1) EGT L 232, 29.8.2002, s. 1.
(2) EGT L 294, 29.10.2002, s. 1.
(3) Kommissionens beslut K(2002) 4789, ändrat genom K(2003) 577,
K(2003) 955, K(2003) 1952, K(2003) 3543, K(2003) 3555,
K(2003) 4609, K(2003) 5183, K(2004) 433 och K(2004) 2002.
Inget av dessa beslut har offentliggjorts i EUT.
(4) EGT L 355, 30.12.2002, s. 23.
5
( ) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

4. Kommissionen offentliggör vägledningar för sökande. I
dessa vägledningar finns uppgifter om hur man sammanställer
och lämnar in förslag på en indirekt FoTU-åtgärd. Kommissionen har också utarbetat en handbok för utvärdering och
urval av projektförslag (7). Vägledningarna, handboken, arbetsprogrammet och andra uppgifter om ansökningsomgången kan
erhållas från kommissionen på följande adresser:
Europeiska kommissionen
FP6 Informationen
Generaldirektoratet för forskning
B-1049 Bryssel
Internetadress: www.cordis.lu/fp6

5. Förslag på indirekta FoTU-åtgärder kan lämnas in
antingen
— i elektronisk form via det elektroniska ansökningssystemet
(EPSS (8)) som finns på Internet, eller
— i pappersform.

Alla förslag på indirekta FoTU-åtgärder måste utgöras av två
delar: formulären (del A) och innehållet (del B).

Förslag på indirekta FoTU-åtgärder kan sammanställas off-line
eller on-line och sedan lämnas in on-line. Del B av förslagen på
indirekta FoTU-åtgärder skall lämnas in i PDF-format (portable
document format, kompatibelt med Adobe version 3 eller
högre med inbäddade typsnitt). Komprimerade filer (zip-filer )
kommer inte att beaktas.
(6) EGT L 357, 31.12.2002, s. 1.
(7) K(2003) 883, 27.3.2003, senast ändrat genom K(2004) 1855,
18.5.2004.
(8) EPSS är ett verktyg med vilket de sökande kan sammanställa och
lämna in sina förslag på elektronisk väg.
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EPSS-mjukvaran (för off-line- eller on-line-användning) finns
tillgänglig på Cordis webbplats www.cordis.lu.
Förslag på indirekta FoTU-åtgärder som lämnas in on-line och
som är ofullständiga, inte kan läsas eller innehåller datavirus
kommer inte att beaktas.
Förslag på indirekta FoTU-åtgärder som lämnas in på elektroniska lagringsmedier (t.ex. cd-rom eller diskett), via e-post eller
fax kommer inte att beaktas.
Förslag på indirekta FoTU-åtgärder kan också sammanställas
och lämnas in på de formulär som medföljer vägledningen för
sökande (nedan kallade ”pappersversion”), eller med hjälp av
off-line-versionen i EPSS.

C 158/17

”FP6 – Research Proposals”
(Ansökningsomgångens identifieringskod: FP6-2004-ACC-SSA2)
Europeiska kommissionen
Rue de Genève/Genfstraat 1
B-1140 Bryssel
7. Förslag på indirekta FoTU-åtgärder skall ha inkommit till
kommissionen senast sista inlämningsdagen det klockslag som
anges i den berörda ansökningsomgången. Förslag på indirekta
FoTU-åtgärder som inkommer senare kommer inte att beaktas.
Förslag på indirekta FoTU-åtgärder som inte uppfyller villkoren
i fråga om minsta antal deltagare enligt vad som anges i den
berörda ansökningsomgången kommer inte att beaktas.

Ofullständiga förslag på indirekta FoTU-åtgärder som lämnas in
i pappersform kommer inte att beaktas.

Detta gäller även andra behörighetskriterier som anges i arbetsprogrammet.

Mer information om olika förfaranden för att lämna in förslag
finns i bilaga J till handboken för utvärdering och urval av
projektförslag.

8. Om flera versioner av samma förslag på en indirekt FoTUåtgärd lämnats in kommer kommissionen att behandla den
sista version som inkommit senast sista inlämningsdag det
klockslag som anges i den berörda ansökningsomgången.

6. Förslag på indirekta FoTU-åtgärder som lämnas in i
pappersformat måste inkomma till kommissionen på följande
adress och ha följande märkning på kuvertet:
”FP6 – Research Proposals”
(Ansökningsomgångens identifieringskod: FP6-2004-ACC-SSA2)
Europeiska kommissionen
B-1049 Bryssel
Förslag som lämnas in personligen eller genom bud (inbegripet
privata budfirmor (1)) skall inkomma till kommissionen på
följande adress och ha följande märkning:

(1) Om budfirman vill ha mottagarens telefonnummer skall följande
nummer anges: (32-2) 299 62 06 (Virginia Enache).

Om samma förslag på en indirekt FoTU-åtgärd lämnas in i
pappersform och i elektroniskt format (dvs. on-line) kommer
kommissionen endast att behandla den text som lämnas in i
elektroniskt format.
9. Om så anges i den berörda ansökningsomgången kan
förslag på indirekta FoTU-åtgärder tas upp vid en senare utvärdering.
10. De sökande uppmanas att ange ansökningsomgångens
identifieringskod i all skriftväxling rörande en ansökningsomgång (t.ex. vid begäran om information eller inlämning av
förslag på en indirekt FoTU-åtgärd).
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BILAGA
1. Särskilt program: Att integrera och stärka det europeiska området för forskningsverksamhet
2. Tematisk prioritet/område: Alla de prioriterade tematiska områdena
3. Ansökningsomgångens titel: Särskilda stödåtgärder (SSA) för associerade kandidatländer
4. Ansökningsomgångens identifieringskod: FP6-2004-ACC-SSA-2
5. Datum för offentliggörande: 15 juni 2004
6. Sista inlämningsdag: 14 oktober 2004 kl. 17.00 (lokal tid Bryssel)
7. Total preliminär budget: 19,8 miljoner euro
8. Områden och instrument:
Område

Se bilaga D till arbetsprogrammet

Instrument

Särskild stödåtgärd

9. Minsta antal deltagare:
Instrument

Särskild stödåtgärd

Minsta antal deltagare

Ett rättssubjekt från ett ACC (1)

(1) ACC: Associerade kandidatländer – Bulgarien, Rumänien och Turkiet.

10. Deltagarbegränsningar: Inga
11. Konsortieavtal: Deltagare i FoTU-åtgärder som genomförs inom ramen för denna ansökningsomgång behöver inte
sluta ett konsortieavtal
12. Utvärderingsförfarande:
— Utvärderingen sker i ett steg
— Förslagen kommer inte att utvärderas anonymt
13. Utvärderingskriterier: Se bilaga B till arbetsprogrammet för tillämpliga kriterier (inklusive deras enskilda viktning
och tröskelvärden samt det övergripande tröskelvärdet) för enskilda instrument
14. Preliminär tidtabell för utvärdering och avtal:
— Utvärderingsresultat: två månader efter den sista inlämningsdag som anges i punkt 6
— Undertecknande av avtal: sex månader efter den sista inlämningsdag som anges i punkt 6
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Ansökningsomgångar för indirekta FoTU-åtgärder inom ramen för det särskilda programmet för
forskning, teknisk utveckling och demonstration ”Att integrera och stärka det europeiska området
för forskningsverksamhet”
(2004/C 158/07)
1. I enlighet med Europaparlamentets och rådets beslut
nr 1513/2002/EG av den 27 juni 2002 om sjätte ramprogrammet för Europeiska gemenskapens verksamhet inom
området forskning, teknisk utveckling och demonstration med
syfte att främja inrättandet av det europeiska området för forskningsverksamhet samt innovation (2002–2006) (1) antog rådet
den 30 september 2002 det särskilda programmet för
verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och
demonstration: ”Att integrera och stärka det europeiska
området för forskningsverksamhet” (2002–2006) (2) (nedan
kallat ”det särskilda programmet”).

I enlighet med artikel 5.1 i det särskilda programmet antog
Europeiska gemenskapernas kommission (nedan kallad
”kommissionen”) den 9 december 2002 ett arbetsprogram (3)
(nedan kallat ”arbetsprogrammet”) med en detaljerad redogörelse för målen och de vetenskapliga och tekniska prioriteringarna för det särskilda programmet samt tidsschemat för
genomförandet.

I enlighet med artikel 9.1 i Europaparlamentets och rådets
förordning av den 16 december 2002 om regler för företags,
forskningscentras och universitets deltagande i, samt om regler
för spridning av forskningsresultat för, genomförandet av Europeiska gemenskapens sjätte ramprogram (2002–2006) (4)
(nedan kallade ”reglerna för deltagande”), skall förslag på indirekta FoTU-åtgärder lämnas in enligt villkoren för ansökningsomgångar.

2. Dessa ansökningsomgångar för indirekta FoTU-åtgärder
(nedan kallade ”ansökningsomgångarna”) omfattar denna
allmänna del och de särskilda villkor som beskrivs i bilagorna. I
bilagorna anges framför allt sista dag för inlämning av förslag
på indirekta FoTU-åtgärder, ett preliminärt datum för när utvärderingarna kommer att ha slutförts, en preliminär budget,
instrument och berörda områden, kriterier för utvärdering av
förslag på indirekta FoTU-åtgärder, minsta antalet deltagare och
eventuella begränsningar.

3. Fysiska eller juridiska personer som uppfyller villkoren i
reglerna för deltagande och som inte omfattas av något av de
undantag som anges i reglerna för deltagande eller i artikel
114.2 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den
25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (5) (nedan kallade ”sökande”) uppmanas
(1) EGT L 232, 29.8.2002, s. 1.
(2) EGT L 294, 29.10.2002, s. 1.
(3) Kommissionens beslut C(2002) 4789, ändrat genom K(2003) 577,
K(2003) 955, K(2003) 1952, K(2003) 3543, K(2003) 3555,
K(2003) 4609, K(2003) 5183, K(2004) 433 och K(2004)2002.
Inget av dessa beslut har offentliggjorts i EUT.
(4) EGT L 355, 30.12.2002, s. 23.
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att till kommissionen lämna in förslag på indirekta FoTUåtgärder, förutsatt att villkoren i reglerna för deltagande och i
ansökningsomgången är uppfyllda.
Villkoren för de sökandes deltagande kommer att verifieras
inom ramen för förhandlingarna om den indirekta åtgärden.
Innan detta sker måste de sökande emellertid underteckna en
förklaring om att de inte omfattas av något av de fall som
anges i artikel 93.1 i budgetförordningen. De skall också ha
skickat kommissionen den information som anges i artikel
173.2 i kommissionens förordning (EG, Euratom)
nr 2342/2002 av den 23 december 2002 om genomförandebestämmelser för rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002
med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (6).

Europeiska gemenskapen tillämpar en jämställdhetspolitik och
på grundval av denna uppmuntras särskilt kvinnor att lämna in
förslag på indirekta FoTU-åtgärder eller medverka i inlämnandet av sådana förslag.

4. Kommissionen offentliggör vägledningar för sökande. I
dessa vägledningar finns uppgifter om hur man sammanställer
och lämnar in förslag på en indirekt FoTU-åtgärd. Kommissionen har också utarbetat en handbok för utvärdering och
urval av projektförslag (7). Vägledningarna, handboken, arbetsprogrammet och andra uppgifter om ansökningsomgången kan
erhållas från kommissionen på följande adresser:
Europeiska kommissionen
FP6 Informationen
Generaldirektoratet för forskning
B-1049 Bryssel
Internetadress: www.cordis.lu/fp6

5. Förslag på indirekta FoTU-åtgärder kan lämnas in
antingen
— i elektronisk form via det elektroniska ansökningssystemet
(EPSS (8)) som finns på Internet, eller
— i pappersform.

Alla förslag på indirekta FoTU-åtgärder måste utgöras av två
delar: formulären (del A) och innehållet (del B).
(6) EGT L 357, 31.12.2002, s. 1.
(7) C(2003) 883, 27.3.2003, senast ändrat genom K(2004) 1855,
18.5.2004.
(8) EPSS är ett verktyg med vilket de sökande kan sammanställa och
lämna in sina förslag på elektronisk väg.
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Förslag på indirekta FoTU-åtgärder kan sammanställas off-line
eller on-line och sedan lämnas in on-line. Del B av förslagen på
indirekta FoTU-åtgärder skall lämnas in i PDF-format (portable
document format, kompatibelt med Adobe version 3 eller
högre med inbäddade typsnitt). Komprimerade filer (zip-filer)
kommer inte att beaktas.
EPSS-mjukvaran (för off-line- eller on-line-användning) finns
tillgänglig på Cordis webbplats www.cordis.lu.
Förslag på indirekta FoTU-åtgärder som lämnas in on-line och
som är ofullständiga, inte kan läsas eller innehåller datavirus
kommer inte att beaktas.
Förslag på indirekta FoTU-åtgärder som lämnas in på elektroniska lagringsmedier (t.ex. cd-rom eller diskett), via e-post eller
fax kommer inte att beaktas.
Förslag på indirekta FoTU-åtgärder kan också sammanställas
och lämnas in på de formulär som medföljer vägledningen för
sökande (nedan kallade ”pappersversion”), eller med hjälp av
off-line-versionen i EPSS.
Ofullständiga förslag på indirekta FoTU-åtgärder som lämnas in
i pappersform kommer inte att beaktas.
Mer information om olika förfaranden för att lämna in förslag
finns i bilaga J till handboken för utvärdering och urval av
projektförslag.
6. Förslag på indirekta FoTU-åtgärder som lämnas in i
pappersformat måste inkomma till kommissionen på följande
adress och ha följande märkning på kuvertet:
”FP6 – Research Proposals”
(Ansökningsomgångens identifieringskod: FP6-2004-TC-SSAGeneral)
Europeiske Kommissionen
B-1049 Bryssel

15.6.2004

Förslag som lämnas in personligen eller genom bud (inbegripet
privata budfirmor (1)) skall inkomma till kommissionen på
följande adress och ha följande märkning:
”FP6 – Research Proposals”
(Ansökningsomgångens identifieringskod: FP6-2004-TC-SSAGeneral)
Europeiska kommissionen
Rue de Genève/Genfstraat 1
B-1140 Bryssel
7. Förslag på indirekta FoTU-åtgärder skall ha inkommit till
kommissionen senast sista inlämningsdagen det klockslag som
anges i den berörda ansökningsomgången. Förslag på indirekta
FoTU-åtgärder som inkommer senare kommer inte att beaktas.
Förslag på indirekta FoTU-åtgärder som inte uppfyller villkoren
i fråga om minsta antal deltagare enligt vad som anges i den
berörda ansökningsomgången kommer inte att beaktas.
Detta gäller även andra behörighetskriterier som anges i arbetsprogrammet.
8. Om flera versioner av samma förslag på en indirekt FoTUåtgärd lämnats in kommer kommissionen att behandla den
sista version som inkommit senast sista inlämningsdag det
klockslag som anges i den berörda ansökningsomgången.
Om samma förslag på en indirekt FoTU-åtgärd lämnas in i
pappersform och i elektroniskt format (dvs. on-line) kommer
kommissionen endast att behandla den text som lämnas in i
elektroniskt format.
9. Om så anges i den berörda ansökningsomgången kan
förslag på indirekta FoTU-åtgärder tas upp vid en senare utvärdering.
10. De sökande uppmanas att ange ansökningsomgångens
identifieringskod i all skriftväxling rörande en ansökningsomgång (t.ex. vid begäran om information eller inlämning av
förslag på en indirekt FoTU-åtgärd).

(1) Om budfirman vill ha mottagarens telefonnummer skall följande
nummer anges: (32-2) 296 30 61 (Daniel Descoutures).
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BILAGA
1. Särskilt program: Att integrera och stärka det europeiska området för forskningsverksamhet
2. Tematisk prioritet/område: Alla de prioriterade tematiska områdena
3. Ansökningsomgångens titel: Särskilda stödåtgärder (SSA) för målländer
4. Ansökningsomgångens identifieringskod: FP6-2004-TC-SSA-General
5. Datum för offentliggörande: 15 juni 2004
6. Sista inlämningsdag: 14 oktober 2004, kl. 17.00 (lokal tid Bryssel)
7. Sammanlagd preliminär budget: 2,9 miljoner euro
8. Område och instrument:
Område

Instrument

Se bilaga E till arbetsprogrammet

Särskild stödåtgärd

9 Minsta antal deltagare:
Instrument

Särskild stödåtgärd

Minsta antal deltagare

Ett rättssubjekt från ett land som har ett avtal om vetenskapligt och tekniskt
samarbete med EG eller ett land som håller på att förhandla fram ett sådant
avtal (1)

(1) Såsom framgår av arbetsprogrammet kan utvalda deltagare från tredjeländer som har ett avtal om vetenskapligt och tekniskt
samarbete med EG eller som håller på att förhandla fram ett sådant avtal erhålla ekonomiskt stöd från gemenskapen.

10. Deltagarbegränsningar: Inga
11. Konsortieavtal: Deltagare i FoTU-åtgärder som genomförs inom ramen för denna ansökningsomgång behöver inte
sluta ett konsortieavtal.
12. Utvärderingsförfarande:
— Utvärderingen sker i ett steg
— Förslagen kommer inte att utvärderas anonymt
13. Utvärderingskriterier: I bilaga B till arbetsprogrammet anges vilka kriterier som tillämpas (inklusive deras enskilda
viktning och tröskelvärden samt det övergripande tröskelvärdet) för olika instrument
14. Preliminär tidtabell för utvärdering och avtal:
— Utvärderingsresultat: Två månader efter den sista inlämningsdag som anges i punkt 6
— Undertecknande av avtalet: Sex månader efter den sista inlämningsdag som anges i punkt 6
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Ansökningsomgångar för indirekta FoTU-åtgärder inom ramen för det särskilda programmet för
forskning, teknisk utveckling och demonstration ”Att integrera och stärka det europeiska området
för forskningsverksamhet”
(2004/C 158/08)
1. I enlighet med Europaparlamentets och rådets beslut
nr 1513/2002/EG av den 27 juni 2002 om sjätte ramprogrammet för Europeiska gemenskapens verksamhet inom
området forskning, teknisk utveckling och demonstration med
syfte att främja inrättandet av det europeiska området för forskningsverksamhet samt innovation (2002–2006) (1) antog rådet
den 30 september 2002 det särskilda programmet för
verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och
demonstration, ”Att integrera och stärka det europeiska
området för forskningsverksamhet” (2002–2006) (2) (nedan
kallat ”det särskilda programmet”).

I enlighet med artikel 5.1 i det särskilda programmet antog
Europeiska gemenskapernas kommission (nedan kallad
”kommissionen”) den 9 december 2002 ett arbetsprogram (3)
(nedan kallat ”arbetsprogrammet”) med en detaljerad redogörelse för målen och de vetenskapliga och tekniska prioriteringarna för det särskilda programmet samt tidsschemat för
genomförandet.

I enlighet med artikel 9.1 i Europaparlamentets och rådets
förordning av den 16 december 2002 om regler för företags,
forskningscentras och universitets deltagande i, samt om regler
för spridning av forskningsresultat för, genomförandet av Europeiska gemenskapens sjätte ramprogram (2002–2006) (4)
(nedan kallat ”reglerna för deltagande”), skall förslag på indirekta FoTU-åtgärder lämnas in enligt villkoren för ansökningsomgångar.

2. Dessa ansökningsomgångar för indirekta FoTU-åtgärder
(nedan kallat ”ansökningsomgångarna”) omfattar denna
allmänna del och de särskilda villkor som beskrivs i bilagorna. I
bilagorna anges framför allt sista dag för inlämning av förslag
på indirekta FoTU-åtgärder, ett preliminärt datum för när utvärderingarna kommer att ha slutförts, en preliminär budget,
instrument och berörda områden, kriterier för utvärdering av
förslag på indirekta FoTU-åtgärder, minsta antalet deltagare och
eventuella begränsningar.

3. Fysiska eller juridiska personer som uppfyller villkoren i
reglerna för deltagande och som inte omfattas av något av de
undantag som anges i reglerna för deltagande eller i artikel
114.2 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den
25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (5) (nedan kallat ”sökande”) uppmanas
att till kommissionen lämna in förslag på indirekta FoTU(1) EGT L 232, 29.8.2002, s. 1.
(2) EGT L 294, 29.10.2002, s. 1.
(3) Kommissionens beslut K(2002) 4789, ändrat genom K(2003) 577,
K(2003) 955, K(2003) 1952, K(2003) 3543, K(2003) 3555,
K(2003) 4609, K(2003) 5183, K(2004) 433 och K(2004) 2002.
Inget av dessa beslut har publicerats i EUT.
(4) EGT L 355, 30.12.2002, s. 23.
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åtgärder, förutsatt att villkoren i reglerna för deltagande och i
ansökningsomgången är uppfyllda.

Villkoren för de sökandes deltagande kommer att verifieras
inom ramen för förhandlingarna om den indirekta åtgärden.
Innan detta sker måste de sökande emellertid underteckna en
förklaring om att de inte omfattas av något av de fall som
anges i artikel 93.1 i budgetförordningen. De skall också ha
skickat kommissionen den information som anges i artikel
173.2 i kommissionens förordning (EG, Euratom)
nr 2342/2002 av den 23 december 2002 om genomförandebestämmelser för rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002
med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (6).

Europeiska gemenskapen tillämpar en jämställdhetspolitik, och
på grundval av denna uppmuntras särskilt kvinnor att lämna in
förslag på indirekta FoTU-åtgärder eller medverka i inlämnandet av sådana förslag.

4. Kommissionen offentliggör vägledningar för sökande. I
dessa vägledningar finns uppgifter om hur man sammanställer
och lämnar in förslag på en indirekt FoTU-åtgärd. Kommissionen har också utarbetat en handbok för utvärdering och
urval av projektförslag (7). Vägledningarna, handboken, arbetsprogrammet och andra uppgifter om ansökningsomgången kan
erhållas från kommissionen på följande adresser:

Europeiska kommissionen
FP6 Informationen
Generaldirektoratet för forskning
B-1049 Bryssel
Internetadress: www.cordis.lu/fp6

5. Förslag på indirekta FoTU-åtgärder bör endast lämnas in i
elektronisk version via det elektroniska ansökningssystemet
(EPSS) (8), som finns på Internet. I undantagsfall kan dock en
samordnare begära tillstånd från kommissionen att lämna in en
pappersversion innan ansökningstiden löper ut. En sådan
begäran skickas till någon av följande adresser: Ezio Andreta,
Direktör, Europeiska kommissionen, Generaldirektoratet för
forskning, Direktorat G, B-1049 Bryssel eller rtd-nmp@cec.eu.int. Begäran måste innehålla en förklaring till varför
undantag begärs. Sökande som vill lämna in förslag i pappersversion ansvarar för att en sådan begäran om undantag lämnas
in i tid enligt gällande regler så att de kan hålla tidsfristen.
(6) EGT L 357, 31.12.2002, s. 1.
(7) K(2003) 883 av den 27 mars 2003, senast ändrat genom K(2004)
1855 av den 18 maj 2004.
(8) EPSS är ett verktyg med vilket de sökande kan sammanställa och
lämna in sina förslag på elektronisk väg.
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Alla förslag på indirekta FoTU-åtgärder måste utgöras av två
delar: formulären (del A) och innehållet (del B).
Förslag på indirekta FoTU-åtgärder kan sammanställas offline
eller online och sedan lämnas in online. Del B av förslagen på
indirekta FoTU-åtgärder skall lämnas in i PDF-format (”portable
document format”, kompatibelt med Adobe version 3 eller
högre med inbäddade typsnitt). Komprimerade filer (”zip-filer”)
kommer inte att beaktas.

C 158/23

6. Förslag på indirekta FoTU-åtgärder skall ha inkommit till
kommissionen senast sista inlämningsdagen det klockslag som
anges i den berörda ansökningsomgången. Förslag på indirekta
FoTU-åtgärder som inkommer senare kommer inte att beaktas.
Förslag på indirekta FoTU-åtgärder som inte uppfyller villkoren
i fråga om minsta antal deltagare enligt vad som anges i den
berörda ansökningsomgången kommer inte att beaktas.

EPSS-mjukvaran (för offline- eller online-användning) finns tillgänglig via Cordis webbplats www.cordis.lu.

Detta gäller även andra behörighetskriterier som anges i arbetsprogrammet.

Förslag på indirekta FoTU-åtgärder som lämnas in online och
som är ofullständiga, inte kan läsas eller innehåller datavirus
kommer inte att beaktas.

7. Om flera versioner av samma förslag på en indirekt FoTUåtgärd lämnats in kommer kommissionen att behandla den
sista version som inkommit senast sista inlämningsdagen det
klockslag som anges i den berörda ansökningsomgången.

Förslag på indirekta FoTU-åtgärder som lämnas in på elektroniska lagringsmedier (t.ex. cd-rom eller diskett), via e-post eller
fax kommer inte att beaktas.
Ofullständiga förslag på indirekta FoTU-åtgärder som lämnas in
i pappersversion kommer inte att beaktas.
Mer information om olika förfaranden för att lämna in förslag
finns i bilaga J till handboken för utvärdering och urval av
projektförslag.

8. Om så anges i den berörda ansökningsomgången kan
förslag på indirekta FoTU-åtgärder tas upp vid en senare utvärdering.
9. De sökande uppmanas att ange ansökningsomgångens
identifieringskod i all skriftväxling rörande en ansökningsomgång (t.ex. vid begäran om information eller inlämning av
förslag på en indirekt FoTU-åtgärd).
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BILAGA 1
1. Särskilt program: Att integrera och stärka det europeiska området för forskningsverksamhet.
2. Tematisk prioritet/områden: Tematisk prioritet 2: ”Informationssamhällets teknik” (IST) och tematisk prioritet 3:
”Nanoteknik och nanovetenskap, kunskapsbaserade multifunktionella material, nya produktionsprocesser och
produktionsanordningar” (NMP).
3. Ansökningsomgångens titel: Andra gemensamma ansökningsomgången för de tematiska prioriteterna 2 och 3.
4. Kod för ansökningsomgången: FP6-2004-IST-NMP-2.
5. Datum för offentliggörande (1): 15 juni 2004.
6. Sista inlämningsdag (2): 14 oktober 2004 kl. 17.00 (lokal tid i Bryssel).
7. Total preliminär budget: 180 miljoner euro som fördelas jämnt mellan de tre målen (gemensam budget för
prioritet 2 och 3).
8. Områden och instrument: Förslagen skall behandla följande mål:
Område

Instrument

IST-NMP-1: Integrering av teknik för snabba och flexibla tillverkningsföretag

IP; STREP; SSA

IST-NMP-2: Biosensorer för diagnos och hälsovård

IP; STREP; SSA

IST-NMP-3: Material, utrustning och processer för produktion av nanofotoniska och nanoelektroniska enheter

IP; STREP; SSA

9. Minsta antal deltagare (3):
Mål

Minsta antal deltagare

IP och STREP

Tre oberoende rättssubjekt från tre olika MS eller AS, med minst två MS eller
ACC

SSA

Ett rättssubjekt

Näringslivet väntas spela en ledande roll i integrerade projekt (IP) och – när detta är lämpligt – i särskilda riktade
forskningsprojekt (STREP).
10. Deltagarbegränsningar: Inga.
11. Konsortieavtal: Deltagare i IP måste sluta konsortieavtal.
12. Utvärderingsförfarande: Utvärderingen sker i ett steg. Sökande uppmanas att inte lämna in fler sidor (fontstorlek
12) än det högsta sidantal som anges i ”Vägledning för sökande”. Förslagen kommer inte att utvärderas anonymt.
13. Utvärderingskriterier: I bilaga B till arbetsprogrammet anges vilka kriterier som är tillämpliga för varje instrument.
14. Preliminär tidtabell för utvärdering och avtal: Utvärderingsresultaten beräknas finnas tillgängliga cirka två
månader efter sista inlämningsdagen.

(1) Den generaldirektör som ansvarar för ansökningsomgången får offentliggöra den tidigast en månad före eller senast en månad efter
det planerade datumet för offentliggörande.
(2) Om den planerade dagen för offentliggörande ändras (se fotnot ovan) kommer tidsfristen i den offentliggjorda ansökningsomgången
att anpassas.
(3) MS = medlemsstater i EU; AS (inkl. ACC) = associerade länder; ACC = associerade kandidatländer. Varje rättssubjekt i en medlemsstat
eller ett associerat land som består av erforderligt antal deltagare kan utgöra enda deltagare i en indirekt åtgärd.
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BILAGA 2
1. Särskilt program: Att integrera och stärka det europeiska området för forskningsverksamhet.
2. Åtgärder: Prioriterat tematiskt forskningsområde ” Nanoteknik och nanovetenskap, kunskapsbaserade multifunktionella material, nya produktionsprocesser och produktionsanordningar”.
3. Ansökningsblankett: EG:s och National Science Foundations (NSF) samordnade forskningsverksamhet inom teoretisk materialvetenskap.
4. Kod för ansökningsomgången: FP6-2004-NMP-NSF-1.
5. Datum för offentliggörande (1): 15 juni 2004.
6. Sista inlämningsdag (2): 14 oktober 2004 kl. 17.00 (lokal tid i Bryssel).
7. Sammanlagd preliminär budget: 6 miljoner euro (NSF väntas bidra med motsvarande belopp för att stödja amerikanska forskargrupper i projekten).
Instrument

Miljoner euro

STREP

6 (*)

(*) Med beaktande av den preliminära budgeten för denna ansökningsomgång kan fem förslag väntas få stöd.

8. Områden som berörs av ansökningsomgångarna och instrument:
Område

Instrument

NMP-NSF-1 EU-NSF Samordnad forskningsverksamhet inom teoretisk materialvetenskap

STREP

9. Minsta antal deltagare:
Instrument

STREP

Minsta antal deltagare

Tre oberoende rättssubjekt från tre olika MS eller AS,
varav minst två MS eller ACC (*)

(*) Det krävs ungefär lika många deltagare från Europa och Förenta staterna.

10. Deltagarbegränsningar: Inga.
11. Konsortieavtal: Deltagare i STREP som genomförs inom ramen för denna ansökningsomgång uppmuntras att sluta
konsortieavtal, men är inte skyldiga att göra det.
12. Utvärderingsförfarande:
— För STREP-förslag sker utvärderingen i ett steg i enlighet med reglerna i sjätte ramprogrammet och bilaga B till
NMP-arbetsprogrammet från december 2003. För förslag som lämnas in till NSF kommer NSF:s utvärderingsförfaranden att tillämpas (3).
— Förslagen kommer inte att utvärderas anonymt.
13. Utvärderingskriterier:
— I bilaga B till NMP-arbetsprogrammet från 2003 anges vilka kriterier som tillämpas (inklusive deras enskilda viktning och tröskelvärden samt det övergripande tröskelvärdet) för de olika instrumenten.
— För integrerade projekt bedöms särskilt förslagets relevans när det gäller de allmänna målen för prioritet 3 och
de särskilda mål som beskrivs för varje tema som ingår i ansökningsomgången.
14. Preliminär tidtabell för utvärdering och avtal: Utvärderingsresultat: beräknas vara tillgängliga inom två månader
efter sista inlämningsdagen.

(1) Generaldirektören med ansvar för offentliggörandet av denna ansökningsomgång har rätt att offentliggöra meddelandet tidigast en
månad före och senast en månad efter det planerade datumet för offentliggörande.
(2) Om den planerade dagen för offentliggörande ändras (se föregående fotnot) kommer denna tidsfrist att anpassas.
3
( ) Vid ansökan om ekonomiskt stöd skall förslagen sändas samtidigt både till EG och NSF. Inga pengar kommer dock att överföras
mellan EU och Förenta staterna. De europeiska forskargrupperna skall sända sitt förslag till EG, i enlighet med reglerna i sjätte ramprogrammet, medan de amerikanska forskargrupperna skall sända sitt förslag till NSF (se webbplatsen www.nsf.org). Förslagen skall
överensstämma med EG:s respektive NSF:s riktlinjer för sökande, men den tekniska delen skall vara gemensam.
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Ansökningsomgångar för indirekta FoTU-åtgärder inom ramen för det särskilda programmet för
forskning, teknisk utveckling och demonstration ”Att integrera och stärka det europeiska området
för forskningsverksamhet”
Prioriterat tematiskt område: Informationssamhällets teknik (IST)
Ansökningsomgångens identifieringskod: FP6-2004-IST-3
Ansökningsomgångens identifieringskod: FP6-2004-IST-FETPI
(2004/C 158/09)
1. I enlighet med Europaparlamentets och rådets beslut
nr 1513/2002/EG av den 27 juni 2002 om sjätte ramprogrammet för Europeiska gemenskapens verksamhet inom
området forskning, teknisk utveckling och demonstration med
syfte att främja inrättandet av det europeiska området för
forskningsverksamhet samt innovation (2002–2006) (1) antog
rådet den 30 september 2002 det särskilda programmet för
verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och
demonstration: ”Att integrera och stärka det europeiska
området för forskningsverksamhet” (2002–2006) (2) (nedan
kallat ”det särskilda programmet”).

I enlighet med artikel 5.1 i det särskilda programmet antog
Europeiska gemenskapernas kommission (kommissionen) den 9
december 2002 ett arbetsprogram (3) (arbetsprogrammet) med
en detaljerad redogörelse för målen och de vetenskapliga och
tekniska prioriteringarna för det särskilda programmet samt
tidsschemat för genomförandet.

I enlighet med artikel 9.1 i Europaparlamentets och rådets
förordning av den 16 december 2002 om regler för företags,
forskningscentras och universitets deltagande i, samt om regler
för spridning av forskningsresultat för, genomförandet av Europeiska gemenskapens sjätte ramprogram (2002–2006) (4)
(reglerna för deltagande), skall förslag på indirekta FoTUåtgärder lämnas in enligt villkoren för ansökningsomgångar.

2. Dessa ansökningsomgångar för indirekta FoTU-åtgärder
(ansökningsomgångarna) omfattar denna allmänna del och de
särskilda villkor som beskrivs i bilagorna. I bilagorna anges
framför allt sista dag för inlämning av förslag på indirekta
FoTU-åtgärder, ett preliminärt datum för när utvärderingarna
kommer att ha slutförts, en preliminär budget, instrument och
berörda områden, kriterier för utvärdering av förslag på indirekta FoTU-åtgärder, minsta antalet deltagare och eventuella
begränsningar.
(1) EGT L 232, 29.8.2002, s. 1.
(2) EGT L 294, 29.10.2002, s. 1.
(3) Kommissionens beslut k(2002) 4789, ändrat genom K(2003) 577,
K(2003) 955,K(2003) 1952, K(2003) 3543, K(2003) 3555, K(2003)
4609, K(2003) 5183, K(2004) 433 och K(2004) 2002. Inget av
dessa beslut har publicerats i EUT.
4
( ) EGT L 355, 30.12.2002, s. 23.

3. Fysiska eller juridiska personer som uppfyller villkoren i
reglerna för deltagande och som inte omfattas av något av de
undantag som anges i reglerna för deltagande eller i artikel
114.2 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den
25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (5) (sökande) uppmanas att till kommissionen lämna in förslag på indirekta FoTU-åtgärder, förutsatt
att villkoren i reglerna för deltagande och i ansökningsomgången är uppfyllda.

Villkoren för de sökandes deltagande kommer att verifieras
inom ramen för förhandlingarna om den indirekta åtgärden.
Innan detta sker måste de sökande emellertid underteckna en
förklaring om att de inte omfattas av något av de fall som
anges i artikel 93.1 i budgetförordningen. De skall också ha
skickat kommissionen den information som anges i artikel
173.2 i kommissionens förordning (EG, Euratom)
nr 2342/2002 av den 23 december 2002 om genomförandebestämmelser för rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002
med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas
allmänna budget (6).

Europeiska gemenskapen tillämpar en jämställdhetspolitik och
på grundval av denna uppmuntras särskilt kvinnor att lämna in
förslag på indirekta FoTU-åtgärder eller medverka i inlämnandet av sådana förslag.

4. Kommissionen offentliggör vägledningar för sökande. I
dessa vägledningar finns uppgifter om hur man sammanställer
och lämnar in förslag på en indirekt FoTU-åtgärd. Kommissionen har också utarbetat en handbok för utvärdering och
urval av projektförslag (7). Vägledningarna, handboken, arbetsprogrammet och andra uppgifter om ansökningsomgången kan
erhållas från kommissionen på följande adresser:

Europeiska kommissionen
IST Informationen
Generaldirektoratet för informationssamhället
BU31 1/19
B-1049 Bryssel
e-post: ist@cec.eu.int
Internetadress: www.cordis.lu/ist
(5) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(6) EGT L 357, 31.12.2002, s. 1.
(7) K(2003) 883 av den 27 mars 2003, senast ändrat genom K(2004)
1855 av den 18 maj 2004.
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5. Förslag på indirekta FoTU-åtgärder bör endast lämnas in i
elektronisk version via det elektroniska ansökningssystemet
(EPSS (1)) som finns på Internet. I undantagsfall kan dock en
samordnare begära tillstånd från kommissionen att lämna in en
pappersversion innan ansökningstiden löper ut. En sådan
begäran skickas till någon av följande adresser:
Europeiska kommissionen
IST Informationen
Generaldirektoratet för informationssamhället
BU31 1/19
B-1049 Bryssel
e-post: ist@cec.eu.int
Begäran måste innehålla en förklaring till varför undantag
begärs. Sökande som vill lämna in förslag i pappersversion
ansvarar för att en sådan begäran om undantag lämnas in i tid
enligt gällande regler så att de kan hålla tidsfristen.
Alla förslag på indirekta FoTU-åtgärder måste utgöras av två
delar: formulären (del A) och innehållet (del B).
Förslag på indirekta FoTU-åtgärder kan sammanställas off-line
eller on-line och sedan lämnas in on-line. Del B av förslagen på
indirekta FoTU-åtgärder skall lämnas in i PDF-format (”portable
document format”, kompatibelt med Adobe version 3 eller
högre med inbäddade typsnitt). Komprimerade filer (zip-filer)
kommer inte att beaktas.
EPSS-mjukvaran (för off-line- eller on-line-användning) finns
tillgänglig via Cordis webbplats (www.cordis.lu).
Förslag på indirekta FoTU-åtgärder som lämnas in on-line och
som är ofullständiga, inte kan läsas eller innehåller datavirus
kommer inte att beaktas.

(1) EPSS är ett verktyg med vilket de sökande kan sammanställa och
lämna in sina förslag på elektronisk väg.
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Förslag på indirekta FoTU-åtgärder som lämnas in på elektroniska lagringsmedier (t.ex. cd-rom eller diskett), via e-post eller
fax kommer inte att beaktas.
Ett förslag på en indirekt åtgärd som har fått tillstånd att lämna
in i pappersversion och som är ofullständigt kommer inte att
beaktas.
Mer information om olika förfaranden för att lämna in förslag
finns i bilaga J till handboken för utvärdering och urval av
projektförslag.
6. Förslag på indirekta FoTU-åtgärder skall ha inkommit till
kommissionen senast sista inlämningsdagen det klockslag som
anges i den berörda ansökningsomgången. Förslag på indirekta
FoTU-åtgärder som inkommer senare kommer inte att beaktas.
Förslag på indirekta FoTU-åtgärder som inte uppfyller villkoren
i fråga om minsta antal deltagare enligt vad som anges i den
berörda ansökningsomgången kommer inte att beaktas.
Detta gäller även andra behörighetskriterier som anges i arbetsprogrammet.
7. Om flera versioner av samma förslag på en indirekt FoTUåtgärd lämnats in kommer kommissionen att behandla den
sista version som inkommit senast sista inlämningsdag det
klockslag som anges i den berörda ansökningsomgången.
8. Om så anges i den berörda ansökningsomgången kan
förslag på indirekta FoTU-åtgärder tas upp vid en senare utvärdering.
9. De sökande uppmanas att ange ansökningsomgångens
identifieringskod i all skriftväxling rörande en ansökningsomgång (t.ex. vid begäran om information eller inlämning av
förslag på en indirekt FoTU-åtgärd).
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BILAGA
1. Särskilt program: Att integrera och stärka det europeiska området för forskningsverksamhet.
2. Prioriterat tematiskt område: Informationssamhällets teknik (IST).
3. Ansökningsomgångens titel: Ansökningsomgång 3 inom ramen för det prioriterade området IST.
4. Ansökningsomgångens identifieringskod: FP6-2004-IST-3.
5. Datum för offentliggörande: 15 juni 2004.
6. Sista inlämningsdag: 22 september 2004 kl. 17.00 (lokal tid i Bryssel).
7. Total preliminär budget: 28 miljoner euro, därav
— 10 miljoner euro för mål 2.3.6.1,
— 8 miljoner euro för mål 2.3.6.2,
— 10 miljoner euro för mål 2.3.6.3.
8. Områden och instrument:
Förslagen bör avse följande mål:
— 2.3.6.1: Att stimulera, främja och underlätta medverkan från organisationer i de nya medlemsstaterna och de
associerade kandidatländerna i verksamheten inom IST.
— 2.3.6.2: Att förbereda framtida internationellt samarbete inom IST.
— 2.3.6.3: Att göra framsteg mot uppnåendet av målen för det europeiska området för forskningsverksamhet inom
ett visst IST-område. (Se punkt 10 nedan när det gäller begränsningar för deltagandet i samordningsinsatser.)
Dessa mål är öppna för åtgärder då följande instrument används:
Mål

Instrument

2.3.6.1

Särskilda stödåtgärder

2.3.6.2 och 2.3.6.3

Samordningsinsatser, särskilda stödåtgärder

9. Minsta antal deltagare (1):
Mål

Alla mål

Minsta antal

När det gäller samordningsinsatser: tre oberoende rättssubjekt från tre olika
MS eller AS, med minst två MS eller ACC.
När det gäller särskilda stödåtgärder: ett rättssubjekt.

(1) MS = EU:s medlemsstater; AS (inkl. ACC) = associerade stater; ACC = associerade kandidatländer. Ett rättssubjekt i en medlemsstat eller
en associerad stat som består av det antal deltagare som krävs kan vara ensam deltagare i en indirekt åtgärd.
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10. Deltagarbegränsningar:
Mål

Begränsning

2.3.6.1 och 2.3.6.2

Inga begränsningar.

2.3.6.3

Samordningsinsatser:
När det gäller bestämmelsen om minsta antal deltagare får endast följande
inbegripas: 1) offentliga organ som ansvarar för att finansiera eller förvalta
forskningsverksamhet som bedrivs på nationell eller regional nivå, ii) andra
nationella eller regionala organisationer som finansierar eller förvaltar sådan
forskningsverksamhet, eller iii) organ som verkar på europeisk nivå och som
bland annat arbetar med europeisk samordning av nationellt finansierad forskning.
Vid sidan av det minsta antalet deltagare får följande rättssubjekt delta utan
begräsningar: a) välgörenhetsorganisationer eller andra privata organisationer
som också förvaltar forskningsprogram som är strategiskt planerade och som
genomförs på nationell eller regional nivå, eller b) centrala deltagare i nationell eller regional forskningsverksamhet som har teknisk sakkunskap till stöd
för verksamhet såsom strategier eller utveckling av gemensamma långsiktiga
visioner.
När det gäller särskilda stödåtgärder:
Inga begränsningar.

11. Konsortieavtal:
Deltagare i FoTU-åtgärder som genomförs till följd av denna ansökningsomgång måste sluta konsortieavtal.
12. Utvärderingsförfarande:
Utvärderingen sker i ett steg. Förslagen kommer inte att utvärderas anonymt.
13. Utvärderingskriterier:
Se avsnitt 2.5 i IST:s arbetsprogram för 2003–2004 (1).
14. Preliminär tidtabell för utvärdering och urval:
Utvärderingsresultaten beräknas vara klara inom två månader efter sista inlämningsdag.

Framtida och ny teknik – Dynamiska initiativ

1. Särskilt program: Att integrera och stärka det europeiska området för forskningsverksamhet.
2. Prioriterat tematiskt område: Informationssamhällets teknik (IST).
3. Ansökningsomgångens titel: Framtida och ny teknik – Dynamiska initiativ.
4. Ansökningsomgångens identifieringskod: FP6-2004-IST-FETPI.
5. Datum för offentliggörande: 15 juni 2004.
6. Sista inlämningsdag (2): 22 september 2004 kl. 17.00 (lokal tid i Bryssel).
7. Total preliminär budget: 80 miljoner euro.
(1) Se Informationssamhällets teknik på Internet (http://www.cordis.lu/fp6/sp1_wp.htm).
(2) Förhandsförslag får lämnas in via e-post eller fax fram till den 1 juli 2004.
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8. Områden och instrument:

Ansökningsomgången avser följande områden:
— 2.3.4.2.(iv): Kvantinformationsbehandling och -kommunikation.
— 2.3.4.2.(v): Global databehandling.
— 2.3.4.2.(vi): Ny nanoelektronik.
— 2.3.4.2.(vii): Bioinspirerade intelligenta informationssystem.
Dessa mål är öppna för åtgärder där följande instrument används:
Område

Instrument

2.3.4.2.(iv)

Integrerade projekt

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

Integrerade projekt, expertnätverk12

(1) Se avsnitt 2.3.4.2. i IST:s arbetsprogram för 2003–2004.

9. Minsta antal deltagare (1):
Område

Alla områden

Minsta antal

Tre oberoende rättssubjekt från tre olika MS eller AS, med minst två MS eller
ACC.

10. Deltagarbegränsningar:
Inga.
11. Konsortieavtal:
Deltagare i FoTU-åtgärder som genomförs till följd av denna ansökningsomgång måste sluta konsortieavtal.
12. Utvärderingsförfarande:
Utvärderingen sker i ett steg. Förslagen kommer inte att utvärderas anonymt.
13. Utvärderingskriterier:
Se avsnitt 2.5 i IST:s arbetsprogram för 2003–2004 (2).
14. Preliminär tidtabell för utvärdering och urval:
Utvärderingsresultaten beräknas vara klara inom två månader efter sista inlämningsdag.

(1) MS = EU:s medlemsstater; AS (inkl. ACC) = associerade länder; ACC = associerade kandidatländer. Ett rättssubjekt i en medlemsstat
eller en associerad stat som består av det antal deltagare som krävs kan vara ensam deltagare i en indirekt åtgärd.
(2) Se Informationssamhällets teknik på på Internet (http://www.cordis.lu/fp6/sp1_wp.htm).
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