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BIZOTTSÁG

Közös pályázati felhívás közvetett KTF-tevékenységekre „Az Európai Kutatási Térség szerkeze-
tének kialakítása” elnevezésű kutatási, technológiai fejlesztési és demonstrációs egyedi program,
valamint „Az Európai Kutatási Térség integrációja és megerősítése” elnevezésű egyedi program

keretein belül

A pályázat címe: Az innovációs politika oktatásának és fejlesztésének támogatása

Pályázati azonosító:

FP6-2005-INNOV-9-Strand-1
FP6-2005-INNOV-9-Strand-2
FP6-2005-INNOV-9-Strand-3
FP6-2005-INNOV-9-Strand-4
FP6-2005-INNOV-9-Strand-5

(2005/C 245/05)

1. Az Európai Közösségnek az Európai Kutatási Térség létrehozásához és az létrehozását és az innovációt
előmozdító hatodik kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs 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 szerkezetének kialakítása” (2002–
2006) (2) elnevezésű kutatási, technológiai fejlesztési és demonstrációs egyedi programot (a továb-
biakban: az egyedi program), valamint az „Európai Kutatási Térség alapjainak megerősítése” elnevezésű
egyedi programot.

Az egyedi program 5. cikke (1) bekezdésével összhangban az Európai Közösségek Bizottsága (a továb-
biakban: a Bizottság) 2002. december 6-án „Az Európai Kutatási Térség szerkezetének kialakítása” (3)
elnevezéssel, valamint 2002. december 9-én „Az Európai Kutatási Térség integrációja és megerősítése” (4)
elnevezéssel munkaprogramot fogadott el, amelyek részletesen meghatározzák az egyedi programok
céljait, tudományos és technológiai prioritásait, valamint a megvalósítás ütemezését.

Az Európai Közösség hatodik keretprogramjának (2002–2006) végrehajtása tekintetében a vállalko-
zások, kutatóközpontok és egyetemek részvételére, valamint a kutatási eredmények terjesztésére vonat-
kozó szabályokról szóló (a továbbiakban: a részvételi szabályok), 2002. december 16-i európai parla-
menti és tanácsi rendelet (5) 9. cikkének (1) bekezdésével összhangban a közvetett KTF-tevékenységekre
irányuló pályázatokat a pályázati felhívások feltételei szerint kell benyújtani.
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(1) HL L 232., 2002.8.29., 1. o.
(2) HL L 294., 2002.10.29., 44. o.
(3) A C(2003)635, C(2003)998, C(2003)1951, C(2003)2708, C(2003)4571, C(2004)48, C(2004)3330, és C(2004)4726

bizottsági határozattal módosított C(2002)4791 bizottsági határozat, amelyek közül még egyik sem került közzété-
telre.

(4) A C(2003)577, C(2003)955, C(2003)1952, C(2003)343, C(2003)3555, C(2003)4609, C(2003)5183, C(2004)433,
C(2004)2002, C(2004)2727, C(2004)324, C(2004)4178, C(2004)5286, C(2005)27, C(2005)961, és C(2005)2076
határozattal módosított C(2002)4789 bizottsági határozat, amelyek közül még egyik sem került közzétételre.

(5) HL L 355., 2002.12.30., 23. o.



2. A közvetett KTF-tevékenységekre irányuló jelenlegi pályázati felhívás (a továbbiakban: a felhívás) ezt az
általános részt és a mellékletekben leírt különleges feltételeket foglalja magában. A melléklet egyebek
között a következőket tartalmazza: a közvetett KTF-tevékenységekre irányuló pályázatok benyújtásának
határidejét, az elbírálások befejezésének valószínűsíthető időpontját, a költségvetési tervezetet, az érintett
pályázati eszközöket és kutatási területeket, a közvetett KTF-tevékenységekre irányuló pályázatok elbírá-
lási kritériumait, a résztvevők minimális számát és az esetleg alkalmazandó korlátozásokat.

3. A részvételi szabályokban meghatározott feltételeknek eleget tévő természetes vagy jogi személyeket,
akik nem esnek a részvételi szabályokban vagy az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalma-
zandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (1)
114. cikkének (2) bekezdésében említett egyik kizárással járó eset hatálya alá sem (a továbbiakban: a
pályázók), arra kérjük, hogy nyújtsák be a Bizottságnak azokat a közvetett KTF-tevékenységekre irányuló
pályázataikat, amelyek eleget tesznek a részvételi szabályokban és az érintett felhívásokban foglalt felté-
teleknek.

A pályázók feltételeknek való megfeleléséről a közvetett KTF-tevékenység megtárgyalása során kell
meggyőződni. Még ez előtt azonban a pályázók aláírják azt a nyilatkozatot, amely igazolja, hogy nem
esnek a költségvetési rendelet 93. cikkének (1) bekezdésében megadott egyik eset hatálya alá sem. Emel-
lett a Bizottság rendelkezésére bocsátják az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó
költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rész-
letes szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 23-i 2342/2002/EK, Euratom bizottsági rende-
let (2) 173. cikkének (2) bekezdésében felsorolt információkat.

Az Európai Közösség által elfogadott esélyegyenlőségi politika a nőket kifejezetten arra ösztönzi, hogy
közvetett KTF-tevékenységre irányuló pályázatokat nyújtsanak be, vagy vegyenek részt a közvetett KTF-
tevékenységekre irányuló pályázatok benyújtásában.

4. A Bizottság a felhívásokkal kapcsolatban ismertetőt bocsát a pályázók rendelkezésére, amelyben megta-
lálható a közvetett KTF-tevékenységekre irányuló pályázatok elkészítésére és benyújtására vonatkozó
tájékoztató. A Bizottság iránymutatást ad ki a pályázat elbírálásáról és a kiválasztási eljárásokról (3) is.
Ezek az ismertetők és iránymutatók a munkaprogramhoz és a felhíváshoz kapcsolódó egyéb információ-
khoz hasonlóan a következő címeken szerezhetők be a Bizottságtól:

European Commission (Európai Bizottság)
The FP6 Information Desk (FP6 információs pult)
Directorate General RTD (Kutatási Főigazgatóság)
B-1049 Brussels, Belgium
Honlap: www.cordis.lu/fp6

5. Közvetett KTF-tevékenységre irányuló pályázatok kizárólag elektronikus pályázat formájában nyújthatók
be a webalapú Elektronikus Pályázatbenyújtási Rendszeren keresztül (EPSS (4)). Kivételes esetekben
azonban a koordinátor engedélyt kérhet a Bizottságtól a papíron történő benyújtásra a felhívás határide-
jének lejárta előtt. Ezt az alábbi címre kell írásban benyújtani: infso-einfrastructure@cec.eu.int. A kére-
lemhez csatolni kell egy indoklást a kivételes elbánás iránti kérelem indoklásával. A papíron történő
benyújtást választó pályázók vállalják a felelősséget, hogy a mentességi kérelmek és az ezekkel járó eljá-
rások a felhívás határidejére való tekintettel időben elkészülnek, illetve befejeződnek.

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

A közvetett KTF-intézkedésekre irányuló pályázatok off-line vagy on-line egyaránt elkészíthetők, és on-
line nyújthatók be. A közvetett KTF-tevékenységre irányuló pályázatokat PDF formátumban kell benyúj-
tani (az Adobe 3.0 vagy újabb verziójával kompatibilis és beágyazott betűtípussal létrehozott „portable
document format”). A tömörített („zippelt”) fájlokat nem fogadjuk el.

Az EPSS szoftver (off-line vagy on-line használatra) elérhető a Cordis honlapról: www.cordis.lu.

A közvetett KTF-tevékenységekre irányuló on-line benyújtott hiányos, olvashatatlan vagy vírussal fertő-
zött pályázatokat kizárjuk.
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(1) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
(2) HL L 357., 2002.12.31., 1. o.
(3) A legutóbb a 2004. szeptember 1-jei C(2004)3337 határozattal módosított 2003. március 27-i C(2003)883 határo-

zat.
(4) Az EPSS olyan eszköz, amely a pályázókat segíti a pályázatok elektronikus kidolgozásában és benyújtásában.



A közvetett KTF-pályázatok cserélhető elektronikus adathordozón (pl. CD-ROM, floppy), e-mailen vagy
faxon benyújtott változatait kizárjuk.

A közvetett KTF-tevékenységre irányuló, papíron benyújtott hiányos pályázatokat kizárjuk.

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

6. A közvetett KTF-tevékenységekre benyújtott pályázatoknak legkésőbb a határidő napján és az érintett
felhívásban meghatározott órában kell megérkezniük a Bizottsághoz. A közvetett KTF-tevékenységre
vonatkozó, de a megadott határidő után beérkező pályázatokat kizárjuk.

Azokat a közvetett KTF-tevékenységre vonatkozó pályázatokat, amelyek nem tesznek eleget az érintett
felhívásban megjelölt minimális résztvevői létszámmal kapcsolatos feltételeknek, kizárjuk.

Ez a munkaprogramban megadott bármely további jogosultsági feltételre is érvényes.

7. Ha ugyanazon közvetett KTF-tevékenységre kétszer egymás után nyújtottak be pályázatot, a Bizottság
az érintett felhívásban meghatározott határidő napja és órája előtt beérkezett utolsó változatot vizsgálja
meg.

8. Amennyiben a vonatkozó felhívás említi azt, a közvetett KTF-tevékenységekre benyújtott pályázatok
jövőbeli elbírálás keretén belül is elbírálhatók.

9. A felhívással kapcsolatos minden egyes kapcsolatfelvétel (pl. információkérés vagy közvetett KTF-tevé-
kenységre irányuló pályázat benyújtása) esetén a pályázónak hivatkoznia kell a vonatkozó pályázati
azonosítóra.
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MELLÉKLET

1. Egyedi programok: „Az Európai Kutatási Térség szerkezetének kialakítása” és „Az Európai Kutatási Térség integrá-
ciója és megerősítése”

2. Tevékenységek: Kutatás és innováció, valamint a koherens fejlesztési szakpolitikák támogatása

3. A pályázat címe: Az innovációs politika oktatásának és fejlesztésének támogatása

4. Pályázati azonosító:

FP6-2005-INNOV-9-Strand-1

FP6-2005-INNOV-9-Strand-2

FP6-2005-INNOV-9-Strand-3

FP6-2005-INNOV-9-Strand-4

FP6-2005-INNOV-9-Strand-5

5. Közzététel időpontja: 2005. október 5.

6. Benyújtási határidő: 2006. január 5., 17:00 (brüsszeli helyi idő szerint)

7. Teljes előirányzott költségvetés: 29,25 millió EUR (amelyből az 5. irányvonal finanszírozására 2 millió EUR „Az
Európai Kutatási Térség integrációja és megerősítése” elnevezésű egyedi programból származik)

8. A felhívás területei, eszközei és előirányzott költségvetése területenként:

Terület Eszközök (1) Előirányzott költségvetés

1.2.3.5 1. irányvonal: INNO-hálózatok
2. irányvonal: INNO-tevékenységek
3. irányvonal: INNO-tanulási platform

1. irányvonal: CA és SSA
2. irányvonal: CA
3. irányvonal: SSA

1. irányvonal: 11,5 M
2. irányvonal: 11,5 M
3. irányvonal: 2,5 M

1.2.1.9 (2) 4. irányvonal: Az innovációs csomó-
pontok feltérképezése

4. irányvonal: SSA 4. irányvonal: 1,75 M

12.3.4 (3) 5. irányvonal: GRIPS 5. irányvonal: SSA 5. irányvonal: 2 M

(1) CA = Coordination actions, koordinációs intézkedések; SSA = Specific Support Actions, egyedi támogatási intézkedések
(2) A 4. irányvonal az 1.2.1.9. intézkedésnek felel meg: „Az európai innovációs csomópontok feltérképezése és elemzése: a követke-

zetes megközelítés iránya”
(3) Az 5. irányvonal az 1.2.3.4. intézkedésnek felel meg: „Az Európai Kutatási Térség alapjainak megerősítése” című egyedi program

„A koherens fejlesztési politikák támogatása” elnevezésű, 12. területének „Átfogó áttekintés az innovációra vonatkozó informá-
ciós és politikai tanulmányokról” (GRIPS) elnevezésű területe

9. A résztvevők minimális száma (1):

Eszköz A résztvevők minimális száma

CA 3 független jogi személy 3 különböző tagországból vagy társult országból melyek közül leg-
alább 2 tagállami vagy társult tagjelölt.

SSA 1 független jogi személy bármely tagországból vagy társult országból

10. Részvételi korlátozás:

1. irányvonal:

A résztvevők minimális száma csak a következőket foglalhatja magába:

– Államháztartási szervek, amelyek a nemzeti vagy regionális, illetve helyi szinten megvalósuló innovációs tevé-
kenységek finanszírozásáért vagy irányításáért felelősek;
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(1) MS = Member States, az EU tagországai; AS (beleértve az ACC-ket) = Associated States, társult országok; ACC = Associated candidate
countries, társult tagjelölt országok. Bármely, az egyik tagországban vagy társult országban székhellyel rendelkező jogi személy, amely
a kívánt számú résztvevőből áll, a közvetett intézkedés egyedüli résztvevője lehet.



– Más nemzeti szintű vagy regionális, illetve helyi szervezetek, amelyek ilyen innovációs tevékenységeket finanszí-
roznak vagy irányítanak;

– Európai szinten működő szervek, amelyek feladatának része a nemzeti szinten finanszírozott innovációs tevé-
kenységek páneurópai koordinációja.

Más jogi személyek, mint például karitatív vagy egyéb magánjogi szervezetek, amelyek szintén irányítanak stratégia-
ilag megtervezett és nemzeti vagy regionális szinten végrehajtott innovációs programokat, részt vehetnek a részt-
vevők minimális számán felül.

2. irányvonal:

A résztvevők minimális száma csak a következőket foglalhatja magába:

– Államháztartási szervek, amelyek a nemzeti vagy regionális, illetve helyi szinten megvalósuló innovációs tevé-
kenységek finanszírozásáért vagy irányításáért felelősek;

– Más nemzeti szintű vagy regionális, illetve helyi szervezetek, amelyek ilyen innovációs tevékenységeket finanszí-
roznak vagy irányítanak;

– Európai szinten működő szervek, amelyek feladatának része a nemzeti szinten finanszírozott innovációs tevé-
kenységek páneurópai koordinációja.

A résztvevők fent meghatározott minimális számán kívül más résztvevőkre nem vonatkoznak korlátozások. Így a
lehetséges partnerek közé tartozhatnak kereskedelmi kamarák, ipari egyesületek, nonprofit szervezetek vagy innová-
ciós magánszereplők is.

3., 4. és 5. irányvonal:

Nincs

11. Konzorciumi szerződések: Az e felhívás eredményeként létrejött, az 1. irányvonalhoz tartozó egyedi támogatási
intézkedések és a koordinációs intézkedések résztvevőinek nem szükséges konzorciumi szerződést kötniük.

Konzorcium esetén az e felhívás eredményeként létrejött, 2. irányvonalhoz tartozó koordinációs intézkedések,
illetve a 3., 4. és 5. irányvonalhoz tartozó egyedi támogatási intézkedések résztvevőinek konzorciumi szerződést
kell kötniük.

12. A pályázatok elbírálása:

– Az elbírálás egy lépcsőben történik.

– A pályázatok elbírálása során nem lesz anonim értékelési rész.

– A Bizottság szükség esetén javasolja a sikeres pályázatok bizonyos tevékenységek esetén történő összevonását.

13. Az elbírálás szempontjai – súlyozás:

Az eszközönként alkalmazandó szempontokat lásd „Az Európai Kutatási Térség szerkezetének kialakítása”
elnevezésű egyedi program munkaprogramjának B mellékletében.

– 1. irányvonal, koordinációs intézkedések: A hat alkalmazandó szempontból kettőhöz további 3 kiegészítő pont
adódik, 2) A koordináció minősége alá: – a koordinációs rendszer részét képezi egy megfelelő irányítási struktúra,
amely a résztvevő szervezeteket foglalja magában a megfelelő szinten; illetve a 3) Potenciális hatás alá: – az
INNO-hálózatok magukban foglalják a kulcsszereplőket az ő nemzeti vagy regionális, illetve helyi szintű innová-
ciós rendszereikben; – az INNO-hálózati tevékenységek az érintett partnerek között a tartós együttműködés alap-
jait teremtik meg.

– Az 1. és a 2. irányvonal esetében nem alkalmaznak súlyozást. A 3., 4. és 5. irányvonal esetében a következő
súlyokat alkalmazzák:

Az elbírálás szempontjai/súlyozás 3. irányvonal 4. irányvonal 5. irányvonal

1. Tárgyhoz tartozás 15 % 15 % 15 %

2. A koordináció minősége 30 % 30 % 30 %

3. Várható hatás 10 % 10 % 10 %

4. Az ügykezelés minősége 25 % 25 % 25 %

5. A források mobilizálása 20 % 20 % 20 %
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E felhívás esetében nem alkalmaznak küszöbértékeket, kivéve az 1. irányvonalat, ahol is a következő küszöbérté-
keket alkalmazzák:

– Koordinációs intézkedések: Tárgyhoz tartozás: 5-ből 3; A koordináció minősége: 5-ből 4; Várható hatás: 5-ből 3;
A konzorcium minősége: 5-ből 3; Az ügykezelés minősége: 5-ből 3 és A források mobilizálása: 5-ből 3.

– Egyedi támogatási intézkedések: Tárgyhoz tartozás: 5-ből 4; A támogatási intézkedés minősége: 5-ből 3; Várható
hatás: 5-ből 3; Az ügykezelés minősége: 5-ből 3 és A források mobilizálása: 5-ből 3.

További információ a pályázóknak szóló ismertetőben és az elbírálóknak szóló ismertetőben található.

14. Előzetes elbírálás és szerződési időpontok:

– Az elbírálás eredményei: árhatóan a 6. pont alatt említett vonatkozó benyújtási határidő után 3 hónappal.

– A szerződés aláírása: az e felhívással kapcsolatos első szerződések várhatóan a 6. pont alatt említett, vonatkozó
benyújtási határidő után 6 hónappal lépnek hatályba.

15. Felülvizsgálati eljárás: A 3., 4. és 5. irányvonal esetében egyes kiválasztott projekteket időközi felülvizsgálatnak
vethetnek alá.

16. Pénzügyi szabályok:

2. irányvonal: Az EK hozzájárulása legfeljebb az elszámolható költségek 50 %-a lehet.

1., 3., 4. és 5. irányvonal: Az EK hozzájárulása legfeljebb az elszámolható projektköltségek 100 %-a lehet.
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