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(Powiadomienia)

KOMISJA

Zaproszenie do składania wniosków dotyczących działań pośrednich w dziedzinie badań i
rozwoju technologicznego (BRT) w ramach programu jednostkowego na rzecz badań, rozwoju
technologicznego i projektów demonstracyjnych: „Budowa Europejskiej Przestrzeni Badawczej” i

programu jednostkowego: „Integracja i wzmacnianie Europejskiej Przestrzeni Badawczej”

Tytuł zaproszenia: Wspieranie wiedzy i rozwoju w dziedzinie polityki innowacji

Identyfikator zaproszenia:

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

(2005/C 245/05)

1. Zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1513/2002/WE z dnia 27 czerwca 2002 r.
dotyczącą szóstego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej na rzecz badań, rozwoju technolo-
gicznego i działań demonstracyjnych przyczyniających się do tworzenia Europejskiego Obszaru Badań
Naukowych i innowacji (2002 do 2006) (1). Rada przyjęła w dniu 30 września 2002 r. jednostkowy
program na rzecz badań, rozwoju technologicznego i projektów demonstracyjnych: „Budowa Europej-
skiej Przestrzeni Badawczej” (2002-2006) (2) (zwany dalej „programem jednostkowym”) oraz jednost-
kowy program „Wzmacnianie podstaw Europejskiej Przestrzeni Badawczej”.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 programu jednostkowego, Komisja Wspólnot Europejskich (zwana dalej
„Komisją”) dnia 6 grudnia 2002 r. przyjęła program prac: „Budowa Europejskiej Przestrzeni Badaw-
czej” (3) i dnia 9 grudnia 2002 r. program prac: „Integracja i wzmacnianie Europejskiej Przestrzeni
Badawczej” (4). Obydwa programy szczegółowo określają cele i priorytety naukowe oraz technologiczne
programu jednostkowego, jak również harmonogram ich wdrażania.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r.
dotyczącym zasad uczestnictwa przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uniwersytetów w upowszech-
nianiu wyników badań naukowych dla wdrażania Szóstego Programu Ramowego Wspólnoty Europej-
skiej (2002 do 2006) (5) (zwanych dalej „zasadami uczestnictwa”), wnioski dotyczące działań pośrednich
BRT należy składać zgodnie z warunkami zaproszenia do składania wniosków.
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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. 44.
(3) Decyzja Komisji C(2002)4791, zmieniona przez decyzję Komisji C(2003)635, C(2003)998, C(2003)1951,

C(2003)2708, C(2003)4571 i C(2004)48, C(2004)3330 i C(2004)4726, wszystkie niepublikowane.
(4) Decyzja Komisji C(2002)4789, zmieniona przez 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 i C(2005)2076, wszystkie nieopublikowane.

(5) Dz.U. L 355 z 30.12.2002, str. 23.



2. Niniejsze zaproszenie do składania wniosków dotyczących działań pośrednich BRT (zwane dalej „zapro-
szeniem”) obejmuje niniejszą część ogólną oraz warunki szczególne opisane w Załączniku. Załącznik
zawiera w szczególności termin składania wniosków dotyczących działań pośrednich BRT, przybliżony
termin zakończenia oceny, przybliżony budżet, instrumenty i dziedziny, kryteria oceny wniosków
dotyczących działań pośrednich BRT, minimalną liczbę uczestników oraz informacje o wszelkich ogra-
niczeniach.

3. Osoby fizyczne lub prawne spełniające warunki określone w zasadach uczestnictwa oraz nieobjęte
żadnym z przypadków 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 rozporzą-
dzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (1) (zwane
dalej „wnioskodawcami”) mogą składać do Komisji wnioski dotyczące działań pośrednich BRT, z
zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w zasadach uczestnictwa oraz we właściwym zapro-
szeniu.

Spełnienie warunków uczestnictwa przez wnioskodawców będzie sprawdzane w ramach negocjacji
dotyczących działania pośredniego BRT. Zanim to jednak nastąpi, wnioskodawcy podpisują deklarację,
w której potwierdzają, iż nie podlegają żadnemu z przypadków 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. ustana-
wiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie
rozporządzenia finansowego odnośnie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (2).

Wspólnota Europejska przyjęła politykę równych szans, w ramach której szczególnie zachęca się
kobiety do składania wniosków dotyczących działań pośrednich BRT lub do uczestniczenia w składaniu
takich wniosków.

4. Komisja udostępnia wnioskodawcom Przewodniki dla Wnioskodawców odnoszące się do zaproszenia,
które zawierają informacje o sposobie przygotowania i złożenia wniosku dotyczącego działania pośred-
niego w dziedzinie BRT. Komisja udostępnia również Wytyczne oceny projektów i procedury
selekcji (3). Wymienione wyżej przewodniki i wytyczne, jak również program prac i wszelkie inne infor-
macje odnoszące się do zaproszenia można uzyskać w Komisji pod następującymi adresami:

Komisja Europejska
Biuro Informacji o FP6
Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych
B-1049 Bruksela
Adres internetowy: www.cordis.lu/fp6

5. Wnioski dotyczące działań pośrednich BRT można składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez
internetowy elektroniczny system składania wniosków (EPSS) (4) Tym niemniej, w szczególnych przy-
padkach, koordynator może, z odpowiednim wyprzedzeniem terminu składania wniosków wskazanego
w zaproszeniu, wystąpić z prośbą o zezwolenie Komisji na złożenie wniosku na papierze. Wniosek taki
należy złożyć w formie pisemnej na następujący adres: infso-einfrastructure@cec.eu.int. Wnioskowi
musi towarzyszyć wyjaśnienie powodów ubiegania się o odstępstwo. Wnioskodawcy, którzy chcą
złożyć wniosek na papierze mają obowiązek zapewnienia, by wniosek o odstępstwo oraz związane z
nim procedury zostały zakończone przed upływem terminu wskazanego w zaproszeniu.

Wszystkie wnioski dotyczące działań pośrednich BRT muszą zawierać dwie części: formularze (Część
A) oraz treść (Część B).

Wnioski dotyczące działań pośrednich BRT można przygotowywać zarówno w trybie off-line, jak i on-
line, a następnie składać w trybie on-line. Część B wniosków dotyczących działań pośrednich BRT
należy składać w formacie PDF („portable document format”, zgodnym z programem Adobe w wersji 3
lub wyższej, z osadzonymi czcionkami). Pliki skompresowane nie będą rozpatrywane.

Oprogramowanie EPSS (do wykorzystania w trybie off-line lub on-line) jest dostępne na stronie CORDIS
pod adresem www.cordis.lu.

Wnioski dotyczące działań pośrednich BRT złożone w trybie on-line, które są niepełne, nieczytelne lub
zawierają wirusy, nie będą rozpatrywane.
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(1) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1.
(2) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 1.
(3) C(2003)883 z 27.3.2003, ostatnio zmienione przez C(2004)3337 z 1.9.2004.
(4) EPSS to narzędzie wspomagające wnioskodawców w przygotowaniu i złożeniu wniosku w wersji elektronicznej.



Nie będą rozpatrywane wersje wniosków dotyczących działań pośrednich w dziedzinie badań nauko-
wych i rozwoju technicznego, które złożono na przenośnych elektronicznych nośnikach informacji (np.
CD-ROM, dyskietka), za pośrednictwem e-maila lub faksu.

Złożone po otrzymaniu zgody wnioski dotyczące działań pośrednich BRT na papierze, które są
niepełne, nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje o różnych procedurach składania wniosków znajdują się w Załączniku J do
Wytycznych oceny wniosków i procedur selekcji.

6. Wnioski dotyczące działań pośrednich BRT muszą dotrzeć do Komisji w terminie podanym we
właściwym zaproszeniu (dzień i godzina). Wnioski dotyczące działań pośrednich BRT, które nadejdą po
tym terminie, nie będą rozpatrywane.

Wnioski dotyczące działań pośrednich BRT, które nie spełniają warunków związanych z minimalną
liczbą uczestników wskazaną we właściwym zaproszeniu, nie będą rozpatrywane.

To samo ma zastosowanie w odniesieniu do wszelkich dodatkowych kryteriów kwalifikujących
podanych w programie prac.

7. W przypadku kilkakrotnego złożenia tej samego wniosku dotyczącego działań pośrednich BRT, Komisja
rozpatrzy ostatnią wersję otrzymaną w terminie wskazanym we właściwym zaproszeniu.

8. Wnioski dotyczące działań pośrednich BRT mogą być oceniane w ramach późniejszej oceny, jeżeli
możliwość taka jest przewidziana we właściwym zaproszeniu.

9. We wszelkiej korespondencji związanej z zaproszeniem (np. w przypadku prośby o dodatkowe infor-
macje, składania wniosku dotyczącego działania pośredniego BRT wnioskodawcy są proszeni o powoły-
wanie się na odpowiedni identyfikator zaproszenia.
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ZAŁĄCZNIK

1) Programy jednostkowe: „Budowa Europejskiej Przestrzeni Badawczej” i „Integracja i wzmacnianie Europejskiej
Przestrzeni Badawczej”

2) Działania: Badania naukowe i innowacje oraz wspieranie spójnego rozwoju polityk

3) Tytuł zaproszenia: Wspieranie wiedzy i rozwoju w dziedzinie polityki innowacji

4) Identyfikator zaproszenia:

FP6-2005-INNOV-9-Aspekt-1

FP6-2005-INNOV-9-Aspekt-2

FP6-2005-INNOV-9-Aspekt-3

FP6-2005-INNOV-9-Aspekt-4

FP6-2005-INNOV-9-Aspekt-5

5) Data publikacji: 5 października 2005 r.

6) Termin składania wniosków: 5 stycznia 2006 r. o godz. 17:00 (czasu lokalnego w Brukseli)

7) Całkowity szacowany budżet: 29,25 mln EUR (w tym 2 mln EUR będze pochodzić z programu jednostkowego
„Integracja i wzmacnianie Europejskiej Przestrzeni Badawczej” w celu finansowania Aspektu 5)

8) Obszary objęte zaproszeniem, instrumenty oraz szacowany budżet w podziale na obszar:

Obszar Instrumenty (1) Orientacyjny budżet

1.2.3.5 Aspekt 1: INNO-Sieci
Aspekt 2: INNO-Działania
Aspekt 3: INNO-Platforma wiedzy

Aspekt 1: CA and SSA
Aspekt 2: CA
Aspekt 3: SSA

Aspekt 1: 11,5 mln
Aspekt 2: 11,5 mln
Aspekt 3: 2,5 mln

1.2.1.9 (2) Aspekt 4: Planowanie zespołów inno-
wacyjnych

Aspekt 4: SSA Aspekt 4: 1,75 mln

12.3.4 (3) Aspekt 5: GRIPS Aspekt 5: SSA Aspekt 5: 2 mln

(1) CA = Działania koordynacyjne; SSA = Szczególne działania wspomagające.
(2) Aspekt 4 jest działaniem 1.2.1.9: „Planowanie i analiza zespołów innowacyjnych w Europie: W kierunku spójnego podejścia”
(3) Aspekt 5 jest działaniem 1.2.3.4 „Ogólny przegląd inteligencji innowacyjnej i analizy polityk” (GRIPS) w ramach programu

szczegółowego: „Wzmacnianie podstwa Europejskiej Przestrzeni Badawczej”, obszar 12: „Wspieranie spójnego rozwoju polityk”

9) Minimalna liczba uczestników (1):

Instrument Minimalna liczba uczestników

CA 3 niezależne osoby prawne z 3 różnych PC lub PS, w tym co najmniej z 2 PC lub SKK

SSA 1 osoba prawna z PC lub PS

10) Ograniczenia uczestnictwa:

Aspekt 1:

Minimalna liczba uczestników może obejmować wyłącznie:

— instytucje publiczne odpowiedzialne za finansowanie lub zarządzanie działaniami innowacyjnymi prowadzo-
nymi na poziomie krajowym lub regionalnym;
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(1) PC = Państwa Członkowskie UE, PS (łącznie z SKK) = Państwa Stowarzyszone, SKK = Stowarzyszone Kraje Kandydujące. Każdy
podmiot prawny z siedzibą w Państwie Członkowskim lub Państwie Stowarzyszonym, składający się z wymaganej liczby uczestników
może być jedynym uczestnikiem działania pośredniego.



— inne organizacje krajowe lub regionalne finansujące takie działania innowacyjne lub zarządzające nimi;

— instytucje działające na poziomie europejskim, których część działań stanowi paneuropejska koordynacja
działań innowacyjnych finansowanych na poziomie krajowym.

Oprócz minimalnej liczby uczestników mogą uczestniczyć inne podmioty prawne takie jak organizacje charyta-
tywne lub inne organizacje prywatne, które również zarządzają programami innowacyjnymi planowanymi strate-
gicznie i realizowanymi na poziomie krajowym lub regionalnym.

Aspekt 2:

Minimalna liczba uczestników może obejmować wyłącznie:

— instytucje publiczne odpowiedzialne za finansowanie lub zarządzanie działaniami innowacyjnymi prowadzo-
nymi na poziomie krajowym lub regionalnym;

— inne organizacje krajowe lub regionalne finansujące takie działania innowacyjne lub zarządzające nimi;

— instytucje działające na poziomie europejskim, których część działań stanowi paneuropejska koordynacja
działań innowacyjnych finansowanych na poziomie krajowym.

Oprócz minimalnej liczby uczestników określonej powyżej brak jakichkolwiek ograniczeń dotyczących innych
uczestników. Możliwymi uczestnikami mogą być również: izby handlowe, stowarzyszenia przemysłowe, organi-
zacje nienastawione na przynoszenie zysku lub prywatne podmioty w dziedzinie innowacji.

Aspekty 3, 4 i 5:

Brak

11) Umowy konsorcyjne: Od uczestników szczególnych działań wspierających i działań koordynacyjnych w ramach
aspektu 1 niniejszego zaproszenia nie wymaga się zawarcia umowy konsorcyjnej.

W przypadku konsorcjów, od uczestników działań koordynacyjnych w ramach aspektu 2 i uczestników szczegól-
nych działań wspierających w ramach aspektów 3, 4 i 5 niniejszego zaproszenia nie wymaga się zawarcia umowy
konsorcyjnej.

12) Procedura oceny:

— Ocena odbywa się w ramach procedury jednoetapowej.

— Wnioski nie będą oceniane anonimowo.

— W razie konieczności Komisja może zaproponować połączenie wyłonionych wniosków.

13) Kryteria oceny i ważenie:

Patrz: załącznik B do programu prac dotyczącego programu jednostkowego „Budowa Europejskiej Przestrzeni
Badawczej” w odniesieniu do kryteriów mających zastosowanie do każdego instrumentu.

— Aspekt 1, działania koordynacyjne: Dodane zostaną 3 dodatkowe pozycje do dwóch z sześciu kryteriów
mających zastosowanie w p. 2) Jakość koordynacji: mechanizm koordynacji obejmuje odpowiednią strukturę
zarządzania, która obejmuje udział organizacji uczestniczących na właściwym poziomie; i w p. 3) Potencjalne
oddziaływanie: INNO-Sieć obejmuje kluczowe podmioty w ramach ich krajowych lub regionalnych systemów
innowacyjnych; działania INNO-Sieć stanowią podstawę do trwałej współpracy pomiędzy partnerami włączo-
nymi w działania.

— Ważenie nie ma zastosowania dla aspektów 1 i 2. Dla aspektów 3, 4 i 5 stosuje się następujące ważenie:

Kryteria/ ważenie Aspekt 3 Aspekt 4 Aspekt 5

1. Trafność 15 % 15 % 15 %

2. Jakość działań wspierających 30 % 30 % 30 %

3. Potencjalne oddziaływanie 10 % 10 % 10 %

4. Jakość zarządzania 25 % 25 % 25 %

5. Mobilizacja zasobów 20 % 20 % 20 %
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Do niniejszego zaproszenia nie mają zastosowania żadne progi z wyjątkiem aspektu 1, w odniesieniu do którego
stosuje się następujące progi:

— Działania koordynacyjne: Trafność: 3 na 5; Jakość koordynacji: 4 na 5; Potencjalne oddziaływanie: 3 na 5;
Jakość konsorcjum: 3 na 5; Jakość zarządzania: 3 na 5; Mobilność zasobów: 3 na 5.

— Szczególne działania wspierające: Trafność: 4 na 5; Jakość działania wspierającego: 3 na 5; Potencjalne oddziały-
wanie: 3 na 5; Jakość zarządzania: 3 na 5; Mobilność zasobów: 3 na 5.

Szczegółowe informacje znajdują się w Przewodnikach dla wnioskodawców i w Przewodniku dla osób oceniaja-
cych.

14) Przewidywany kalendarz oceny i zawierania umów:

— Wyniki oceny: spodziewane w ciągu 3 miesięcy od właściwej daty zamknięcia wskazanej w pkt. 6.

— Podpisanie umowy: przewiduje się, że pierwsze umowy związane z niniejszym zaproszeniem wejdą w życie 6
miesięcy od właściwej daty zamknięcia wskazanej w pkt. 6.

15) Procedura przeglądu: Wybrane projekty w ramach aspektów 3, 4 i 5 mogą zostać poddane przeglądowi śródter-
minowemu.

16) Zasady finansowania:

Aspekt 2: Wkład WE może wynieść maksymalnie 50 % kosztów kwalifikowanych.

Aspekty 1, 3, 4 i 5: Wkład WE może wynieść maksymalnie 100 % kosztów kwalifikowanych.
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