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KOMISJA

Wezwanie do składania propozycji pośrednich działań BRT w ramach programu szczegółowego
w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji pt.: „Integracja i wzmacnianie

Europejskiej Przestrzeni Badawczej”

Priorytetowy obszar tematyczny: „Zrównoważone systemy energetyczne”

Identyfikator konkursu: FP6-2004-Energy-3

(2004/C 224/05)

1. Zgodnie z decyzją nr 1513/2002/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 27 czerwca 2002 r. dotyczącą szós-
tego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w dzie-
dzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji,
przyczyniającego się do utworzenia Europejskiej Prze-
strzeni Badawczej i innowacji (2002–2006) (1), Rada
przyjęła w dniu 30 września 2002 r. program jednostkowy
w dziedzinie badań naukowych, rozwoju technologicznego
i demonstracji, pt.: „Integracja i wzmocnienie Europejskiej
Przestrzeni Badawczej” (2002–2006) (2) (zwany dalej „pro-
gramem jednostkowym”).

Zgodnie z art. 5 ust. 1 programu jednostkowego, Komisja
Wspólnot Europejskich (zwana dalej „Komisją”) przyjęła
9 grudnia 2002 r. program pracy (3) (zwany dalej „pro-
gramem pracy”) szczegółowo określający cele i priorytety
naukowe i technologiczne programu jednostkowego, jak
również harmonogram wdrażania.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r., w sprawie
zasad uczestnictwa przedsiębiorstw, centrów badawczych i
uniwersytetów w pracach badawczych oraz upowszech-
nianiu wyników badań, mających na celu wdrażanie szós-
tego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej (2002–
2006) (4) (zwanego dalej „zasadami uczestnictwa”), wnioski
dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań nauko-
wych i rozwoju technologicznego należy składać na zasa-
dach zaproszenia do składania wniosków.

2. Niniejsze zaproszenie do składania wniosków dotyczących
działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i
rozwoju technologicznego (dalej zwane „zaproszeniami”)
obejmuje niniejszą część ogólną oraz warunki szczególne,
opisane w Załączniku. Załącznik zawiera w szczególności
termin składania wniosków dotyczących działań pośred-
nich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technolo-
gicznego, przybliżony termin zakończenia oceny, przy-
bliżony budżet, instrumenty i dziedziny objęte działaniami,
kryteria oceny wniosków na działania pośrednie w dzie-
dzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego,
minimalną liczbę uczestników oraz informacje o wszelkich
ograniczeniach.

3. Osoby fizyczne lub prawne spełniające warunki określone
w zasadach uczestnictwa oraz nieobjęte żadnym z przy-
padków wykluczenia określonych w zasadach uczestnictwa
lub w art. 114 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE, Euratom)
nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie
rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do
budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (5) (zwane dalej
„wnioskodawcami”) mogą składać do Komisji wnioski
dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań nauko-
wych i rozwoju technologicznego, pod warunkiem
spełnienia warunków określonych w zasadach uczest-
nictwa oraz we właściwym zaproszeniu.

Weryfikacja spełnienia przez wnioskodawcę warunków
uczestnictwa zostanie dokonana na etapie negocjacji
działania pośredniego w dziedzinie badań naukowych i
rozwoju technologicznego. Tym niemniej, zanim to
nastąpi, wnioskodawcy podpisują deklarację, w której
potwierdzają, iż nie kwalifikują się do żadnego z przy-
padków wymienionych w art. 93 ust. 1 rozporządzenia
finansowego. Wnioskodawcy przedkładają również Komisji
informacje wymienione w art. 173 ust. 2 rozporządzenia
Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia
2002 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania
rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w
sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastoso-
wanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich. (6)
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(1) Dz.U. L 232 z 29.8.2002, str. 1.
(2) Dz.U. L 294 z 29.10.2002, str. 1.
(3) Decyzja Komisji C(2002)4789, zmieniona przez C(2003)577,

C(2003)955, C(2003)1952, C(2003)3543, C(2003)3555,
C(2003)4609, C(2003)5183, C(2004)433, C(2004)2002,
C(2004)3324 – wszystkie decyzje niepublikowane.

(4) Dz.U. L 355 z 30.12.2002, str. 23.
(5) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1.
(6) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 1.



Wspólnota Europejska prowadzi politykę równych szans,
w ramach której szczególnie zachęca kobiety do składania
wniosków dotyczących pośrednich działań w dziedzinie
badań naukowych i rozwoju technologicznego lub do
uczestniczenia w składaniu takich projektów.

4. Komisja udostępnia wnioskodawcom przewodniki dla
wnioskodawców odnoszące się do poszczególnych zapro-
szeń, które zawierają informacje o sposobie przygotowania
i złożenia wniosku dotyczącego działania pośredniego w
dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego.
Komisja udostępnia również Wytyczne oceny projektów i
procedury selekcji (1). Wymienione wyżej przewodniki i
wytyczne, jak również program pracy i wszelkie inne
informacje odnoszące się do zaproszeń można uzyskać w
Komisji pod następującymi adresami:

European Commission
The FP6 Information Desk
Directorate General RTD
B-1049 Brussels, Belgium
Adres internetowy: www.cordis.lu/fp6

5. Wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań
naukowych i rozwoju technologicznego można składać
zgodnie z następującymi procedurami:

— jako wnioski elektroniczne poprzez internetowy Elek-
troniczny System Składania Wniosków (EPSS (2)) lub

— na formularzach papierowych.

Wszystkie wnioski dotyczące działań pośrednich w dzie-
dzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego
muszą zawierać dwie części: formularze (część A) oraz
treść (część B).

Wnioski dotyczące pośrednich działań w dziedzinie badań
naukowych i rozwoju technologicznego można przygoto-
wywać zarówno w trybie off-line jak i on-line, a następnie
składać w trybie on-line. Część B wniosków dotyczących
działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i
rozwoju technologicznego należy składać wyłącznie w
formacie PDF („portable document format”, kompaty-
bilnym z Adobe w wersji 3 lub wyższej z osadzonymi
czcionkami – embedded fonts). Pliki poddane kompresji
(„zzipowane”) nie będą rozpatrywane.

Oprogramowanie EPSS (do wykorzystania zarówno w
trybie off-line, jak i on-line) dostępne jest na stronie Cordis
pod adresem www.cordis.lu.

Wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań
naukowych i rozwoju technologicznego złożone w trybie
on-line, które są niepełne, nieczytelne, lub zawierają
wirusy, nie będą rozpatrywane.

Nie będą rozpatrywane wersje projektów działań pośred-
nich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technolo-
gicznego, które złożono na przenośnych elektronicznych
nośnikach informacji (np. CD-Rom, dyskietka), za pośred-
nictwem e-maila lub faksu.

Wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań
naukowych i rozwoju technologicznego można również
składać przy użyciu formularzy zawartych w Przewodniku
dla wnioskodawców (określane tutaj jako „na papierze”)
lub z wykorzystaniem wersji off-line oprogramowania
EPSS.

Wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań
naukowych i rozwoju technologicznego złożone na
papierze, które są niepełne, nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje o poszczególnych procedurach
składania wniosków znajdują się w załączniku J do
Wytycznych oceny projektów i procedur selekcji.

6. Wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań
naukowych i rozwoju technologicznego złożone w wersji
na papierze należy adresować w następujący sposób:

„FP6 – Research Proposals”
(Identyfikator zaproszenia: ……..)
European Commission
B-1049 Brussels

W przypadku dostarczenia wniosku osobiście lub przez
przedstawiciela (w tym przez prywatne firmy kurier-
skie (3)), wnioski należy adresować jak niżej i kierować na
następujący adres:

„FP6 – Research Proposals”
(Identyfikator zaproszenia: ……..)
European Commission
Rue de Genève, 1
B-1140 Brussels

7. Wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań
naukowych i rozwoju technologicznego muszą dotrzeć do
Komisji w terminie podanym we właściwym zaproszeniu
(dzień i godzina). Wnioski dotyczące działań pośrednich w
dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego,
które nadejdą po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

Wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań
naukowych i rozwoju technologicznego, które nie
spełniają warunków związanych z minimalną liczbą
uczestników wskazaną we właściwym zaproszeniu, nie
będą rozpatrywane.

To samo odnosi się do wszelkich dodatkowych kryteriów
kwalifikujących podanych w programie pracy.

8. W przypadku kilkukrotnego złożenia tego samego
wniosku dotyczącego działań pośrednich w dziedzinie
badań naukowych i rozwoju technologicznego, Komisja
rozpatruje ostatnią wersję otrzymaną w terminie wska-
zanym we właściwym zaproszeniu.

Jeżeli ten sam wniosek dotyczący działań pośrednich w
dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego
złożony jest zarówno na papierze jak i w formacie elektro-
nicznym (tzn. on-line), Komisja rozpatruje jedynie tekst
złożony w formacie elektronicznym.

9. Wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań
naukowych i rozwoju technologicznego mogą być rozpa-
trywane w ramach późniejszego terminu oceny, jeżeli
możliwość taka jest przewidziana we właściwym zapro-
szeniu.

10. We wszelkiej korespondencji związanej z zaproszeniem
(np. w przypadku prośby o dodatkowe informacje,
składania wniosku dotyczącego działania pośredniego w
dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznego)
wnioskodawcy są proszeni o powoływanie się na odpo-
wiedni identyfikator zaproszenia.
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(1) C(2003)883 z 27.3.2003, ostatnio zmieniona przez C(2004)1855 z
18.5.2004.

(2) EPSS to narzędzie wspomagające wnioskodawców w przygotowaniu
i złożeniu wniosku w wersjielektronicznej.

(3) Korzystający z usług firm kurierskich wymagających podania
numeru telefonu adresata, powinni podawać następujący numer:
(32-2) 299 62 77 (Ms Jacquemin).



ZAŁĄCZNIK

1. Program szczegółowy: Integracja i wzmacnianie Europejskiej Przestrzeni Badawczej

2. Priorytet tematyczny/domena: Priorytetowy obszar tematyczny badania „Zrównoważony rozwój, zmiany
globalne i ekosystemy, 1) Zrównoważone systemy energetyczne, ii) Działania badawcze o średnio- i długotermi-
nowym wpływie”.

3. Tytuł konkursu: Konkurs tematyczny w obszarze „Zrównoważony rozwój, globalna zmiana i ekosystemy, 1)
Zrównoważone systemy energetyczne, ii) Działania badawcze o średnio- i długoterminowym wpływie”.

4. Identyfikator konkursu: FP6-2004-Energy-3.

5. Data ogłoszenia: 8 września 2004 r.

6. Ostateczny termin składania propozycji: 8 grudnia 2004 r., godz. 17:00 (lokalnego czasu w Brukseli).

7. Ogólny orientacyjny budżet: 190 milionów EUR w podziale na:

Instrument (1) mln EUR

IP i NOE 124

STREP i CA 66

(1) IP = projekt zintegrowany; NOE = sieci doskonałości; STREP = projekty badawczo-rozwojowe; CA = działania koordynujące.

Propozycje będą konkurowały między sobą zarówno w obrębie, jak i pomiędzy obszarami badawczymi objętymi
niniejszym konkursem, co może skutkować brakiem wsparcia dla niektórych tematów. Choć głównym czynnikiem
branym pod uwagę przy wyborze propozycji będzie jakość, oczekuje się, że co najmniej 50 % środków z ogólnego
budżetu dotyczącego niniejszego konkursu zostanie przekazanych na obszary „Technologie energii odnawialnej”
oraz „Społeczno-gospodarcze narzędzia i koncepcje”, a około 50 % na obszary „Ogniwa paliwowe”, „Nowe techno-
logie w zakresie nośników energii” oraz „Wychwytywanie i magazynowanie CO2”.

8. Obszary, których dotyczy konkurs oraz instrumenty:

Sekcja Programu pracy Temat/Obszar Instrument

Patrz: sekcja 6.1.3.2.1 (Ogniwa paliwowe)
[Kod działania: SUSTDEV-1.2.1]

Patrz: stosowne sekcje
Programu pracy w celu
uzyskania szczegółowych
informacji odnośnie
tematów i obszarów obję-
tych niniejszym
konkursem

IP, NOE, STREP i CA jak
określono w stosownych
sekcjach Programu pracy

Patrz: sekcja 6.1.3.2.2 (Nowe technologie w zakresie
nośników energii)
[Kody działania: SUSTDEV-1.2.2 i SUSTDEV-1.2.3]

Patrz: sekcja 6.1.3.2.3 (Technologie energii odnawialnej)
[Kody działania: SUSTDEV-1.2.4, SUSTEDEV-1.2.5 i
SUSTDEV-1.2.6]

Patrz: sekcja 6.1.3.2.4 (Wychwytywanie i magazyno-
wanie CO2)
[Kod działania: SUSTDEV-1.2.7]

Patrz: sekcja 6.1.3.2.5 (Społeczno-gospodarcze narzę-
dzia i koncepcje)
[Kod działania: SUSTDEV-1.2.8]
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9. Minimalna liczba uczestników (1):

Instrument Minimalna liczba uczestników

IP, NOE, STREP i CA 3 niezależne osoby prawne z 3 różnych MS lub AS, w
tym co najmniej z 2 MS lub ACC

10. Ograniczenia uczestnictwa: Brak

11. Umowy konsorcjalne:

— Od uczestników IP i NOE wymaga się zawarcia umowy konsorcjalnej.

— Uczestników STREP i CA oraz wynikających z niniejszego konkursu zachęca się do zawarcia umowy konsor-
cjalnej, choć nie stanowi to wymogu.

12. Tryb oceny:

— Ocena zostanie przeprowadzona w trybie jednoetapowym.

— Wnioski nie będą ocenianie na zasadzie anonimowości.

13. Kryteria oceny: Patrz: załącznik B Programu pracy w celu uzyskania informacji na temat stosownych kryteriów i
ich zastosowania (w tym wagi, progów oraz progu ogólnego) w odniesieniu do poszczególnych instrumentów.

14. Orientacyjna ocena i terminarz kontraktowania:

— Wyniki oceny: przewiduje się, że będą dostępne w terminie około 4 miesięcy od upływu terminu składania
propozycji;

— Zawarcie pierwszych kontraktów: przewiduje się, że pierwsze kontrakty związane z niniejszym konkursem
wejdą w życie przed końcem 2005 r.
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(1) MS = Państwa Członkowskie UE; AS (w tym ACC) = państwa stowarzyszone; ACC = stowarzyszone kraje kandydujące.
Każda osoba prawna z siedzibą w Państwie Członkowskim lub państwie stowarzyszonym, w skład której wchodzi wymagana liczba
uczestników, może być jedynym uczestnikiem działania pośredniego.


