
Pályázati felhívás közvetett KTF-cselekvésekre „Az Európai Kutatási Térség szerkezetének kialakí-
tása” elnevezésű kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs egyedi program keretén belül

A felhívás címe: PRO INNO Europe

A felhívás azonosítója: FP6-2006-INNOV-10 (2–4. irányvonal) (1)

(2006/C 75/12)

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) szóló, 2002. június
27-i 1513/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határo-
zattal (2) összhangban a Tanács 2002. szeptember 30-án el-
fogadta „Az Európai Kutatási Térség szerkezetének kialakí-
tása” (2002-2006) elnevezésű kutatási, technológiai fejlesz-
tési és demonstrációs egyedi programot (3) (a továbbiakban:
egyedi program).

Az egyedi program 5. cikkének (1) bekezdésével össz-
hangban az Európai Közösségek Bizottsága (a továbbiakban:
Bizottság) 2002. december 6-án munkaprogramot fogadott
el „az Európai Kutatási Térség szerkezetének kialakítá-
sáról” (4), amely részletesen meghatározza az egyedi
program céljait, tudományos és technológiai prioritásait,
valamint végrehajtásának ütemezését.

Az Európai Közösség hatodik keretprogramjának (2002–
2006) végrehajtása tekintetében a vállalkozások, kutatóköz-
pontok és egyetemek részvételére, valamint a kutatási ered-
mények terjesztésére vonatkozó szabályokról szóló, 2002.
december 16-i európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) (a
továbbiakban: részvételi szabályok) 9. cikkének (1) bekezdé-
sével összhangban a közvetett KTF-cselekvésekre irányuló
pályázatokat a pályázati felhívásokban meghatározott felté-
telek szerint kell benyújtani.

2. A közvetett KTF-cselekvésekre irányuló ezen pályázati
felhívás (a továbbiakban: felhívás) ebből az általános részből,
valamint a mellékletben található különös feltételekből áll. A
melléklet tartalmazza különösen: a közvetett KTF-cselekvé-
sekre irányuló pályázatok benyújtásának határidejét, az elbí-
rálás befejezésének várható időpontját, az indikatív költség-
vetést, az érintett eszközöket és szakterületeket, a közvetett
KTF-cselekvésekre irányuló pályázatok elbírálási kritériumait,
a résztvevők minimális számát és az esetleg alkalmazandó
korlátozásokat.

3. A részvételi szabályokban meghatározott feltételeknek eleget
tevő azon természetes vagy jogi személyeket, amelyek nem

tartoznak a részvételi szabályokban és az Európai Közös-
ségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési
rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet (6) 114. cikkének (2) bekezdésében
meghatározott kizárással járó egyik eset hatálya alá sem (a
továbbiakban: pályázók), ezúton kérjük arra, hogy a Bizott-
ságnak nyújtsák be a közvetett KTF-cselekvésekre irányuló
olyan pályázataikat, amelyek eleget tesznek a részvételi
szabályokban és a vonatkozó felhívásban foglalt feltételek-
nek.

A pályázókra irányadó részvételi feltételek teljesülése a
közvetett KTF-cselekvésre vonatkozó tárgyalások során kerül
ellenőrzésre. Előzőleg azonban a pályázók aláírnak egy
nyilatkozatot, amelyben kijelentik, hogy nem esnek a költ-
ségvetési rendelet 93. cikkének (1) bekezdésében meghatáro-
zott egyik eset hatálya alá sem. A pályázóknak addigra a
Bizottság rendelkezésére kell bocsátaniuk továbbá az
Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó
költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom
tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabá-
lyok megállapításáról szóló, 2002. december 23-i
2342/2002/EK, Euratom bizottsági rendelet (7) 173.
cikkének (2) bekezdésében felsorolt információkat.

Az Európai Közösség esélyegyenlőségi politikát fogadott el,
amelynek alapján a nők különös ösztönözést kapnak arra,
hogy nyújtsanak be pályázatokat közvetett KTF-cselekvé-
sekre vagy vegyenek részt közvetett KTF-cselekvésekre
irányuló pályázatok benyújtásában.

4. A Bizottság a felhívással kapcsolatban pályázati útmutatót
bocsát a pályázók rendelkezésére, amely tájékoztatást
tartalmaz a közvetett KTF-cselekvésekre irányuló pályázatok
elkészítésére és benyújtására vonatkozóan. A Bizottság
iránymutatásokat ad ki a pályázatok elbírálását és a kiválasz-
tási eljárásokat illetően is (8). Ez az útmutató és iránymuta-
tások, továbbá a munkaprogramhoz és a felhíváshoz
kapcsolódó egyéb információk a következő címeken szerez-
hetők be a Bizottságtól:

Európai Bizottság
Hatodik keretprogram információs pult
Kutatási és Technológiafejlesztési Főigazgatóság
B-1049 Brüsszel
Internet: www.cordis.lu/fp6
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(1) Az 1. irányvonalról a 2003. december 15. és 2008. január 14.
közötti „Trendchart”-szerződésben lesz részletesebben szó.

(2) HL L 232., 2002.8.29., 1. o.
(3) HL L 294., 2002.10.29., 44. o.
(4) A C(2003) 635, a C(2003) 998, a C(2003) 1951, a C(2003) 2708,

a C(2003) 4571, a C(2004) 48, a C(2004) 3330, a C(2004) 4726, a
C(2005) 969, a C(2005) 1447, a C(2005) 3190, a C(2005) 4206, a
C(2005) 5735 és a C(2006) 336 bizottsági határozattal módosított
C(2002) 4791 bizottsági határozat; az említett határozatok közül
egyik sem jelent meg.

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

(6) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
(7) HL L 357., 2002.12.31., 1. o.
(8) A legutóbb a 2004. szeptember 1-jei C(2004) 3337 határozattal

módosított 2003. március 27-i C(2003) 883 határozat.



5. A közvetett KTF-cselekvésekre irányuló pályázatok kizárólag
elektronikus pályázat formájában nyújthatók be a webalapú
elektronikus pályázatbenyújtási rendszeren (EPSS) (1)
keresztül. Kivételes esetekben azonban a koordinátor a
felhívás határidejének lejárta előtt engedélyt kérhet a Bizott-
ságtól a papíron történő benyújtásra. Ez az engedély írásban
kérhető, a következő címen: entr-info-innov-fp6@cec.eu.int.
A kérelemhez mellékelni kell a kivételes elbánás iránti
kérelem indoklását. A papíron történő benyújtást választó
pályázók felelőssége biztosítani, hogy a kivételes elbánás
iránti kérelem határidőre elkészüljön, a kapcsolódó eljárások
határidőre befejeződjenek, és a pályázó teljesíteni tudja a
felhívás határidejét.

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

A közvetett KTF-cselekvésekre irányuló pályázatok internet-
kapcsolaton keresztül vagy anélkül egyaránt elkészíthetők,
de csak internetkapcsolaton keresztül nyújthatók be. A
közvetett KTF-cselekvésekre irányuló pályázatok B. része
csak PDF formátumban nyújtható be (az Adobe 3. vagy
későbbi verziójával kompatibilis ún. „portable document
format” formátumban, beágyazott betűtípussal). Tömörített
(„zippelt”) fájlokat a Bizottság nem fogad el.

Az EPSS szoftver (amely internetkapcsolaton keresztül vagy
anélkül egyaránt használható) a CORDIS honlapjáról
tölthető le: www.cordis.lu.

A közvetett KTF-cselekvésekre irányuló, internetkapcsolaton
keresztül benyújtott hiányos, olvashatatlan vagy vírussal
fertőzött pályázatok kizárásra kerülnek.

Kizárásra kerülnek a közvetett KTF-cselekvésekre irányuló
pályázatok olyan változatai is, amelyeket hordozható elekt-

ronikus tárolóeszközökön (például CD-ROM-on, hajlékony-
lemezen), e-mailben vagy faxon nyújtanak be.

A papíron való benyújtásra engedélyezett, de hiányos közve-
tett KTF-cselekvésekre irányuló pályázatok ugyancsak kizá-
rásra kerülnek.

A pályázatok benyújtásának különféle eljárásaira vonatko-
zóan további információk a pályázatok elbírálásáról és a
kiválasztási eljárásról szóló iránymutatások J. mellékletében
találhatók.

6. A közvetett KTF-cselekvésekre benyújtott pályázatoknak
legkésőbb a vonatkozó felhívásban meghatározott határ-
napon és időpontig be kell érkezniük a Bizottsághoz. Az
előírt határnapot és időpontot követően beérkező, közvetett
KTF-cselekvésekre benyújtott pályázatok kizárásra kerülnek.

Kizárásra kerülnek a közvetett KTF-cselekvésekre benyújtott
azon pályázatok is, amelyek nem tesznek eleget a résztvevők
minimális számára a vonatkozó felhívásban előírt feltételek-
nek.

Ugyanez az elv érvényesül a munkaprogramban meghatáro-
zott minden további jogosultsági feltétel tekintetében is.

7. Abban az esetben, ha a közvetett KTF-cselekvésre egymás
után többször nyújtották be ugyanazt a pályázatot, a
Bizottság a vonatkozó felhívásban meghatározott határnap
és időpont előtt utoljára beérkezett változatot bírálja el.

8. Amennyiben a vonatkozó felhívás lehetővé teszi, a közvetett
KTF-cselekvésekre benyújtott pályázatok későbbi elbírálás
keretén belül is elbírálhatók.

9. A felhívást érintő minden kapcsolatfelvétel (pl. információ-
kérés vagy a közvetett KTF-cselekvésre irányuló pályázat
benyújtása) esetén a pályázónak hivatkoznia kell a vonat-
kozó felhívás azonosítójára.
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(1) Az EPSS olyan eszköz, amely segíti a pályázókat a pályázatok elekt-
ronikus kidolgozásában és benyújtásában.



MELLÉKLET

1. Egyedi program: „Az Európai Kutatási Térség szerkezetének kialakítása”

2. Tevékenységek: Kutatás és innováció

3. A felhívás címe: PRO INNO Europe

4. A felhívás azonosítója: FP6-2006-INNOV-10 (2–4. irányvonal) (1)

5. Közzététel napja: 2006. március 28.

6. Benyújtási határidő: 2006. június 28., 17.00 óra (brüsszeli helyi idő szerint)

7. Teljes indikatív költségvetés: 5,75 millió EUR

8. A felhívás tárgyát képező területek, az eszközök és az indikatív költségvetés területenként:

Terület Eszközök (1) Indikatív költségvetés

1.2.2.3.

2. irányvonal: INNO-Policy Watch

SSA

2. irányvonal: 4,5 millió EUR

3. irányvonal: INNO-Views 3. irányvonal: 0,75 millió EUR

4. irányvonal: INNO-Appraisal 4. irányvonal: 0,5 millió EUR

(1) CA = koordinációs cselekvés; SSA = egyedi támogatási cselekvés.

9. A résztvevők minimális száma (2):

Eszköz A résztvevők minimális száma

SSA 1 jogalany egy tagállamból vagy társult államból

10. Részvételi korlátozás:

2. irányvonal: nincs.

3. irányvonal: nincs.

4. irányvonal: nincs.

11. Konzorciumi megállapodás: Ha a felhívás 2., 3. vagy 4. irányvonala keretében megvalósítandó egyedi támogatási
cselekvésre konzorcium nyújt be pályázatot, akkor a résztvevők kötelesek konzorciumi megállapodást kötni.

12. Elbírálási eljárás:

– Az elbírálás egyetlen szakaszban történik.

– A pályázatok elbírálása nem anonim módon történik.

– A Bizottság szükség esetén javasolhatja sikeres pályázatok összevonását.

13. Az elbírálás kritériumai és súlyozás: Az egyes eszközök esetén alkalmazandó kritériumokat „Az Európai Kutatási
Térség szerkezetének kialakítása” egyedi program munkaprogramjának B. melléklete tartalmazza.

– A 2., 3. és 4. irányvonal esetén a következő súlyozás érvényesül:

Kritérium/súlyozás 2. irányvonal 3. irányvonal 4. irányvonal

1. Relevancia 15 % 15 % 15 %

2. A támogatási cselekvés minősége 30 % 30 % 30 %

3. Potenciális hatás 10 % 10 % 10 %

4. A vezetés minősége 25 % 25 % 25 %

5. Az erőforrások mobilizálása 20 % 20 % 20 %
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(1) Az 1. irányvonalról a 2003.12.15–2008.1.14. közötti „Trendchart”-szerződésben lesz részletesebben szó.
(2) Társult államnak tekintendő ebből a szempontból a társult tagjelölt ország is. Közvetett cselekvés egyedüli résztvevője lehet bármely

olyan jogalany, amely valamely tagállamban vagy társult államban székhellyel vagy lakóhellyel rendelkezik, és az előírt számú részt-
vevőből áll.



– A felhívás három irányvonalára a következő küszöbértékek vonatkoznak:

A támogatási cselekvés minősége: 5-ből 3; a vezetés minősége: 5-ből 3; az erőforrások mobilizálása: 5-ből 3.

További tájékoztatást a pályázati útmutató és az elbírálási útmutató tartalmaz.

14. Az elbírálás és a szerződéskötés tájékoztató jellegű ütemezése:

– Az elbírálás eredményei: várhatóan a 6. pontban előírt benyújtási határidőt követő három hónapon belül.

– A szerződések aláírása: e felhívás keretében az első szerződések várhatóan hat hónappal a 6. pontban előírt
benyújtási határidőt követően lépnek hatályba.

15. Felülvizsgálati eljárás: A felhívás tárgyát képező irányvonalak esetén várhatóan nem kerül sor időközi felülvizsgá-
latra.

16. Pénzügyi rendelkezések: A 2., 3. és 4. irányvonal esetén a közösségi pénzügyi hozzájárulás legfeljebb a projekt
támogatható költségei 100 %-ának felelhet meg.
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