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BIZOTTSÁG

Pályázati felhívások közvetett KTFD-tevékenységekre „Az Európai Kutatási Térség integrációja és
megerősítése” elnevezésű kutatási, technológiai fejlesztési és demonstrációs egyedi program

keretén belül

Tevékenység: Támogatás az ágazati politikák következetes fejlesztéséért

Pályázati azonosító: FP6-2004-KNOW-REG-2

(2004/C 325/02)

1. Az Európai Közösségnek az Európai Kutatási Térség létreho-
zásához és az innovációhoz hozzájáruló kutatási, technoló-
giai fejlesztési és demonstrációs tevékenységére vonatkozó
hatodik keretprogramjáról (2002–2006) (1) szóló, 2002.
június 27-i 1513/2002/EK európai parlamenti és tanácsi
határozattal összhangban a Tanács 2002. szeptember 30-án
elfogadta az „Európai Kutatási Térség integrációja és
megerősítése” (2002–2006) (2) elnevezésű kutatási, technoló-
giai fejlesztési és demonstrációs egyedi programot (a továb-
biakban: egyedi program).

Az egyedi program 5. cikke (1) bekezdésével összhangban
az Európai Közösségek Bizottsága (a továbbiakban:
Bizottság) 2002. december 9-én elfogadott egy munkaprog-
ramot (3) (a továbbiakban: a munkaprogram), amely részle-
tesen meghatározta az egyedi program céljait, tudományos
és technológiai prioritásait, valamint a megvalósítás ütem-
ezését.

A vállalkozások, kutatóközpontok és egyetemek az Európai
Közösségek hatodik keretprogramjának (2002–2006) (4)
végrehajtásában való részvételének, valamint a kutatási ered-
mények terjesztésének szabályairól (a továbbiakban: részvé-
teli szabályok) szóló, 2002. december 16-i európai parla-
menti és tanácsi rendelet 9. cikkének (1) bekezdésével össz-
hangban közvetett KTFD-tevékenységekre pályázatokat kell
benyújtani a pályázati felhívások feltételei szerint.

2. A közvetett KTFD-tevékenységekre irányuló jelenlegi pályá-
zati felhívás (a továbbiakban: felhívás) a jelenlegi általános
részt és a mellékletekben leírt különleges feltételeket foglalja
magában. A melléklet a következőket tartalmazza: a közve-
tett KTFD-tevékenységekre irányuló pályázatok benyújtá-
sának határidejét, az elbírálások befejezésének való-
színűsíthető időpontját, az indikatív költségvetést, az érintett
pályázati eszközöket és kutatási területeket, a közvetett
KTFD-tevékenységekre irányuló pályázatok elbírálási kritéri-
umait, a résztvevők minimális számát és bármely alkalma-
zandó korlátozást.

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

A pályázók részvételi feltételei a közvetett KTFD-tevé-
kenység tárgyalási keretén belül kerülnek ellenőrzésre. Még
ez előtt azonban a pályázók aláírnak egy nyilatkozatot,
amely igazolja, hogy nem esnek a költségvetési rendelet 93.
cikkének (1) bekezdésében megadott egyik eset hatálya alá
sem. Továbbá a Bizottság rendelkezésére bocsátják az
Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó
költségvetési rendeletről (6) szóló 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabá-
lyok megállapításáról szóló, 2002. december 23-i
2342/2002/EK, EURATOM bizottsági rendelet 173.
cikkének (2) bekezdésében felsorolt információkat.
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(1) HL L 232., 2002.8.29., 1. o.
(2) HL L 294., 2002.10.29., 1. o.
(3) A C(2003) 577, C(2003) 955, C(2003) 1952, C(2003) 3543,

C(2003) 3555, C(2003) 4609, C(2003) 5183), C(2004) 2002,
C(2004) 2727, C(2004) 3324, C(200 4)4178 és C(2004) 5286,
határozattal módosított C(2002) 4789 bizottsági határozat, amelyek
közül még egyik sem jelent meg.

(4) HL L 355., 2002.12.30., 23. o.
(5) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
(6) HL L 357., 2002.12.31., 1. o.



Az Európai Közösség elfogadott egy esélyegyenlőségi poli-
tikát, és ezáltal a nőket kifejezetten arra ösztönzi, hogy
nyújtsanak be pályázatokat közvetett KTFD-tevékenységre,
vagy vegyenek részt a közvetett KTFD-tevékenységekre
irányuló pályázatok benyújtásában.

4. A Bizottság a felhívással kapcsolatban egy ismertetőt bocsát
a pályázók rendelkezésére, amelyben megtalálható a közve-
tett KTFD-tevékenységekre irányuló pályázatok elkészítésére
és benyújtására vonatkozó tájékoztató. A Bizottság szintén
kiad egy iránymutatást a pályázat elbírálásáról és a kiválasz-
tási eljárásokról (1). Ezek az ismertetők és iránymutatók a
munkaprogramhoz és a felhíváshoz kapcsolódó egyéb infor-
mációkhoz hasonlóan beszerezhetők a Bizottságtól a
következő címeken:

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

5. Közvetett KTFD-tevékenységekre irányuló pályázatokat kizá-
rólag elektronikus pályázat formájában lehet benyújtani a
webalapú Elektronikus Pályázatbenyújtási Rendszeren
keresztül (EPSS (2)). Különleges esetekben azonban egy koor-
dinátor a Bizottságtól engedélyt kérhet papíron történő
benyújtásra a felhívás határidejének lejárta előtt. Ehhez az
alábbi címre kell írni:

Európai Bizottság
Kutatási Főigazgatóság, M3 egység
SDME 04/47
B-1049 Brüsszel, Belgium

vagy a következő email címre: rtd-knowreg2@cec.eu.int. A
kérelem mellé csatolni kell egy indoklást a kivételes elbá-
náshoz való folyamodás magyarázatával. A papíron történő
benyújtást választó pályázók vállalják a felelősséget, hogy
ilyen mentességi kérelmek és a velük járó eljárások a felhívás
határidejére való tekintettel időben elkészülnek, illetve befe-
jeződnek.

A közvetett KTFD-intézkedésekre irányuló pályázatok inter-
netes hozzáférés nélkül vagy internetes hozzáféréssel
egyaránt elkészíthetők, és elektronikusan benyújthatók.

Az EPSS software (internetes hozzáférés nélkül vagy hozzá-
féréssel) a Cordis honlapján www.cordis.lu elérhető. A
közvetett KTDF-intézkedésekre irányuló pályázatokat ugyan-
ezen honlapon be is lehet nyújtani.

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

Az olyan közvetett KTFD-tevékenységekre irányuló elektro-
nikus pályázatok, amelyek hiányosak (3), olvashatatlanok (4)
vagy vírussal fertőzöttek, kizárásra kerülnek.

Közvetett KTFD-pályázatok olyan változatai, amelyeket
hordozható elektronikus tárolóeszközökön (pl. CD-ROM-on,
merevlemezen), e-mailen (5) vagy faxon nyújtanak be, kizá-
rásra kerülnek.

6. A közvetett KTFD-tevékenységekre benyújtott pályázatok
legkésőbb a határidő lejártának napján és az érintett felhí-
vásban meghatározott időben meg kell, hogy érkezzenek a
Bizottsághoz. A megadott határidőt követően beérkező
közvetett KTFD-tevékenységre benyújtott pályázatok kizá-
rásra kerülnek.

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

Ez érvényes a munkaprogramban megadott bármely további
jogosultsági feltételekre is.

7. Abban az esetben, ha ugyanazon közvetett KTFD-tevékeny-
ségre benyújtott pályázatot egymás után kétszer nyújtják be,
a Bizottság a határidő lejárta és az érintett felhívásban
meghatározott időpont előtt utoljára beérkező változatot
vizsgálja meg.

8. Amennyiben a vonatkozó felhívás említi, közvetett KTFD-
tevékenységekre benyújtott pályázatok jövőbeli elbírálás
keretén belül is felvehetők.

9. A felhívással kapcsolatos minden egyes kapcsolatfelvétel (pl.
információkérés, vagy közvetett KTFD-tevékenységre
irányuló pályázat benyújtása) esetén a pályázónak hivat-
koznia kell a megfelelő pályázati azonosítóra.
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(1) A legutóbb a 2004. szeptember 1-jei C(2004) 3337 határozattal
módosított 2003. március 27-i C(2003) 883 határozat.

(2) Az EPSS egy olyan eszköz, amely a pályázókat segíti pályázataik
elektronikus benyújtásában.

(3) Minden közvetett KTFD-tevékenységre irányuló pályázatnak két
részből kell állnia: az űrlapokból (A. rész) és a tartalomból (B. rész).

(4) A közvetett KTFD-tevékenységre irányuló pályázatokat PDF formá-
tumban kell benyújtani („portable document format”, amely kompa-
tibilis az Adobe 3. vagy magasabb szintű verziójával beágyazott
betűtípussal). Tömörített („zippelt”) fájlok kizárásra kerülnek.

(5) Kivéve az elektronikusan benyújtott közvetett KTFD-tevékenységre
irányuló pályázatok.



MELLÉKLET

Tudás Régiói 2

1. Egyedi program: Az Európai Kutatási Térség integrálása és erősítése

2. Tematikus prioritás/terület: Támogatás az ágazati politikák következetes fejlsztéséért

3. Pályázat címe: A tudás régiói 2

4. Pályázati azonosító: FP6-2004-KNOW-REG-2

5. Közzététel időpontja: 2004.12.31.

6. Benyújtási határidő: 2005.5.19., 17.00 óra (brüsszeli helyi idő)

7. Teljes indikatív költségvetés: 8,95 millió EUR

8. Területek és eszközök:

A pályázatoknak az alábbi célkitűzésre kell irányulniuk:

12.3.2.1: A megnövelt és célzott regionális szintű kutatás-fejlesztési befektetések előmozdítása a
kölcsönös tanulás, a regionális politikák és kezdeményezések közötti, koordináció és együttműködés segít-
ségével a következők alkalmazásával: előretekintés, összehasonlító elemzés, hálózatépítés, koordinációs
tevékenységek, valamint a személyi állomány cseréje. (Lásd az alábbi 10. pontot a koordinációs tevékenysé-
gekben való részvételi korlátozásokról.)

A célkitűzés nyitott a koordinálási intézkedéseket alkalmazó intézkedésekre.

Célkitűzés Eszköz(ök)

12.3.2.1 koordinációs akciók

9. Résztvevők minimális száma (1):

Célkitűzés Résztvevők minimális száma

12.3.2.1 Koordinációs akciók: 3 független jogi személy 3 különböző tagállamból (MS) vagy társult
államból (AS), melyek közül legalább 2 tagállami vagy társult tagjelölt.

10. A részvétel korlátozása:

Célkitűzés Korlátozás

12.3.2.1 Mindegyik konzorciumnak rendelkeznie kell legalább egy taggal az új tagállamokból vagy az 1.
célkitűzésű régiókból (1) annak érdekében, hogy lehetővé tegye a tudás- és tapasztalatcserét a
fejlett kutatás-fejlesztési politikával rendelkező, és azon régiók között, amelyeknek ezen a terü-
leten szakértelemre van szükségük. Azokban az esetekben, ahol a koordináló jogalany a privát
szektorból kerül ki, bizonyítania kell, hogy a regionális fejlesztés előmozdító államháztartási
szerv nevében jár el, pl. egy regionális fejlesztési hatóság vagy egy regionális tanács nevében. E
felhívás alapján kiválasztott projektrésztvevőknek részeseivé kell válniuk az Európa Megújuló
Régiói (IRE) hálózatnak (2)

(1) 1. célkitűzésű régiók a Tanács 1999. június 21-i 1260/1999/EK rendelete a strukturális alapokra vonatkozó általános rendelke-
zések megállapításáról (HL L 161/1., 1999.6.26., 1–42. o.) kerültek meghatározásra.

(2) IRE hálózat honlapja: http://www.innovating-regions.org
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(1) MS = az EU tagállamai, AS (ACC is) = társult államok, ACC = társult tagjelölt országok. Egy tagállamban vagy egy társult államban
letelepült bármilyen jogi személy, amely a résztvevők megkívánt számából áll, lehet egyedüli résztvevő egy közvetett tevékenységben.



11. Konzorciumi megállapodás:

A jelen pályázati felhívás eredményeként létrejövő KTFP akciókban résztvevőknek nem kell konzorciumi megállapo-
dást kötni.

12. Elbírálási eljárás:

Az elbírálás egy lépcsőben történik. A pályázatok nem anonim módon kerülnek elbírálásra.

13. Értékelési kritériumok:

Lásd a Támogatás az ágazati politikák következetes fejlesztéséért (1) című munkaprogram 12.5. részét.

14. Indikatív elbírálás és a kiválasztás határideje:

Az elbírálás eredménye: várhatóan a pályázat benyújtási határidejét követő négy hónapon belül áll rendelkezésre.

2004.12.31. C 325/5Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU

(1) Vö.: Támogatás az ágazati politikák összehangolt fejlesztéséért a
http://www.cordis.lu/fp6/sp1_wp.htm


