
Zaproszenie do składania wniosków dotyczących działań pośrednich w ramach programu szcze-
gółowego na rzecz badań, rozwoju technologicznego i demonstracji: „Integracja i wzmocnienie

Europejskiego Obszaru Badawczego”

Szczegółowe zaproszenie na rzecz promowania uczestnictwa partnerów z wybranych krajów
trzecich (1) w projektach, w odniesieniu do których umowy zostały już podpisane lub są na etapie

negocjacji w priorytetowych badawczych dziedzinach tematycznych

Identyfikatory zaproszenia FP6-2006-TTC-TU-Priority-1; FP6-2006-TTC-TU-Priority-3; FP6-2006-
TTC-TU-Priority-4; FP6-2006-TTC-TU-Priority-5; FP6-2006-TTC-TU-Priority-6-1; FP6-2006-TTC-TU-

Priority-6-2; FP6-2006-TTC-TU-Priority-6-3; FP6-2006-TTC-TU-Priority-7

(2006/C 38/08)

1. Zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady
nr 1513/2002/EC z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie
Szóstego Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej na
rzecz badań naukowych, rozwoju technicznego i prezen-
tacji, przyczyniających się do tworzenia Europejskiego
Obszaru Badawczego oraz innowacji (2002 do 2006) (2),
Rada przyjęła w dniu 30 września 2002 r. program jednost-
kowy na rzecz badań naukowych, rozwoju technicznego i
prezentacji, pt.: „Integracja i wzmocnienie Europejskiego
Obszaru Badawczego” (2002-2006) (3) (zwany dalej „pro-
gramem jednostkowym”).

Zgodnie z art. 5 ust. 1 programu jednostkowego, Komisja
Wspólnot Europejskich (zwana dalej „Komisją”) przyjęła
dnia 9 grudnia 2002 r. program pracy (4) (zwany dalej „pro-
gramem pracy”) szczegółowo określający cele i priorytety
naukowe i techniczne programu jednostkowego, jak
również harmonogram wdrażania.

Zgodnie z art. 9 ust. rozporządzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie
wdrażania Szóstego Programu Ramowego Wspólnoty Euro-
pejskiej (2002 do 2006) (5) (zwanego dalej „zasadami uczest-
nictwa”), wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie
badań naukowych i rozwoju technicznego należy składać na
zasadach zaproszenia do składania wniosków.

2. Niniejsze zaproszenia do składania wniosków dotyczących
działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i
rozwoju technicznego (dalej zwane „zaproszeniami”)
obejmują niniejszą część ogólną oraz warunki szczególne,
opisane w załącznikach. Załączniki zawierają w szczegól-
ności terminy składania wniosków dotyczących działań
pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju tech-
nicznego, przybliżony termin zakończenia oceny, przy-
bliżony budżet, instrumenty i dziedziny objęte działaniami,
kryteria oceny wniosków dotyczących działań pośrednich w
dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego, mini-
malną 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
rozporządzenia finansowego odnośnie do budżetu ogólnego
Wspólnot Europejskich (6) (zwane dalej „wnioskodawcami”)
mogą składać do Komisji wnioski dotyczące działań pośred-
nich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicz-
nego, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w
zasadach uczestnictwa oraz we właściwym zaproszeniu.

Weryfikacja spełnienia przez wnioskodawcę warunków
uczestnictwa ma miejsce na etapie negocjacji działania
pośredniego w dziedzinie badań naukowych i rozwoju tech-
nicznego. Tym niemniej, zanim to nastąpi, wnioskodawcy
podpisują deklarację, w której potwierdzają, iż nie kwali-
fikują się do żadnego 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. ustanawiającego
szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE,
Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finanso-
wego odnośnie do budżetu ogólnego Wspólnot Europej-
skich (7).

Wspólnota Europejska prowadzi politykę równych szans, w
ramach której szczególnie zachęca kobiety do składania
wniosków dotyczących pośrednich działań w dziedzinie
badań naukowych i rozwoju technicznego lub do uczestni-
czenia 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 technicznego.
Komisja udostępnia również Wytyczne Oceny Projektów i
Procedury Selekcji (8). Wymienione wyżej przewodniki i
wytyczne, jak również program pracy i wszelkie inne infor-
macje odnoszące się do zaproszeniań można uzyskać w
Komisji pod następującymi adresami:

European Commission
Research Directorate-General
B-1049 Brussels
Fax: (32-2) 296 62 52
Email address: inco@cec.eu.int
Internet address: http://cordis.europa.eu.int/
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(1) Załącznik C, SP1
(2) Dz.U. L 232 z 29.8.2002, str. 1.
(3) Dz.U. L 294 z 29.10.2002, str. 1.
(4) 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)2727, C(2004)3324, C(2004)4178, C(2004)5286,
C(2005)27, C(2005)961, C(2005)2076, C(2005)2747,
C(2005)3244, C(2005)3390, C(2005)4006, C(2005)4008,
C(2005)5588 i C(2006)393 — wszystkie niepublikowane

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

(6) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1.
(7) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 1.
(8) C(2003)883 z 27.3.2003, ostatnio zmienione przez C(2004)1855 z

18.5.2004.



5. Wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań
naukowych i rozwoju technicznego można składać
wyłącznie jako wnioski elektroniczne poprzez internetowy
Elektroniczny System Składania Wniosków (EPSS) (1). Tym
niemniej, w szczególnych przypadkach, koordynator może,
z odpowiednim wyprzedzeniem terminu składania wnio-
sków wskazanego w zaproszeniu, wystąpić z prośbą o
zezwolenie Komisji na złożenie wniosku na papierze. Prośbę
taką należy złożyć w formie pisemnej na jeden z poniższych
adresów:

European Commission
Unit N 2
Directorate General RTD
SDME 1/21
B-1049 Brussels
Email address: inco@cec.eu.int

Prośbie o wyłączenie musi towarzyszyć odpowiednie
uzasadnienie. Wnioskodawcy pragnący złożyć wniosek na
papierze ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie, by
odpowiednia prośba o wyłączenie oraz związane z nią
procedury nastąpiły w czasie pozwalającym im na złożenie
wniosku w terminie wskazanym w zaproszeniu.

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

Wnioski dotyczące pośrednich działań w dziedzinie badań
naukowych i rozwoju technicznego można przygotowywać
zarówno w trybie on-line, a muszą składać w trybie on-
line. Część B wniosków dotyczących działań pośrednich w
dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego należy
składać w formacie PDF („portable document format”,
kompatybilnym z Adobe w wersji 3 lub wyższej z osadzo-
nymi czcionkami — embedded fonts). Pliki poddane
kompresji („zzipowane”) nie będą rozpatrywane.

Oprogramowanie EPSS (do wykorzystania zarówno w trybie
on-line) dostępne jest na stronie Cordis pod adresem http://
cordis.europa.eu.int/.

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

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

Wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań
naukowych i rozwoju technicznego, co do których
wyrażono zgodę na złożenie na papierze, a które są
niepełne, nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje o poszczególnych procedurach
składania wniosków znajdują się w załączniku J do Wytycz-
nych Oceny Projektów i Procedur Selekcji.

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

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

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

7. W przypadku kilkakrotnego złożenia tego samego wniosku
dotyczącego działań pośrednich w dziedzinie badań nauko-
wych i rozwoju technicznego, Komisja rozpatruje ostatnią
wersję otrzymaną w terminie wskazanym we właściwym
zaproszeniu.

8. Wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań
naukowych i rozwoju technicznego mogą być rozpatrywane
w ramach późniejszego terminu oceny, jeżeli możliwość
taka jest przewidziana we właściwym zaproszeniu.

9. We wszelkiej korespondencji związanej z zaproszeniem (np.
w przypadku prośby o dodatkowe informacje, składania
wniosku dotyczącego działania pośredniego w dziedzinie
badań naukowych i rozwoju technicznego) wnioskodawcy
są proszeni o powoływanie się na odpowiedni identyfikator
zaproszenia.
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(1) EPSS to narzędzie wspomagające wnioskodawców w przygotowaniu
i złożeniu wniosku w wersji elektronicznej.



ZAŁĄCZNIK

1. Program szczegółowy: Integracja i wzmocnienie Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

2. Priorytet/dziedzina tematyczna: Poniżej wymieniony/a priorytet/dziedzina tematyczna:

3. Tytuł zaproszenia: Szczegółowe zaproszenie na rzecz promowania uczestnictwa partnerów z wybranych krajów
trzecich (1) w projektach, w odniesieniu do których umowy zostały już podpisane lub są na etapie negocjacji w
priorytetowych badawczych dziedzinach tematycznych.

4. Identyfikator zaproszenia:

FP6-2006- TTC-TU-Priority-1

FP6-2006- TTC-TU-Priority-3

FP6-2006- TTC-TU-Priority-4

FP6-2006- TTC-TU-Priority-5

FP6-2006- TTC-TU-Priority-6-1

FP6-2006- TTC-TU-Priority-6-2

FP6-2006- TTC-TU-Priority-6-3

FP6-2006- TTC-TU-Priority-7

5. Data publikacj: 15 lutego 2006 r.

6. Termin składania wniosków: 16 maja 2006 r. o godz. 17.00 (czasu obowiązującego w Brukseli).

7. Całkowity szacowany budżet: 20 mln EUR (2):

Szacowany budżet dostępny dla każdego priorytetu:

Priorytet 1: Nauki przyrodnicze, genomika i biotechnologia zdrowia: 3 mln EUR

Priorytet 3: Nanotechnologie i nanonauka: 3,6 mln EUR

Priorytet 4: Aeronautyka: 1,9 mln EUR

Priorytet 5: Jakość i bezpieczeństwo żywności: 2,5 mln EUR

Priorytet 6-1: Zrównoważony rozwój — Zrównoważone systemy energetyczne: 3,2 mln EUR

Priorytet 6-2: Zrównoważony rozwój — Zrównoważony transport naziemny: 1,1 mln EUR

Priorytet 6-3: Zrównoważony rozwój — Zmiany globalne i ekosystemy: 3,7 mln EUR

Priorytet 7: Obywatele i sprawowanie władzy w społeczeństwie opartym na wiedzy: 1 mln EUR

8. Obszary i instrumenty:

Priorytet 1: Nauki przyrodnicze, genomika i biotechnologia zdrowia; Priorytet 3: Nanotechnologie i nanonauka;
Priorytet 4: Aeronautyka; Priorytet 5: Jakość i bezpieczeństwo żywności; Priorytet 6-1: Zrównoważony rozwój —
Zrównoważone systemy energetyczne; Priorytet 6-2: Zrównoważony rozwój — Zrównoważony transport
naziemny; Priorytet 6-3: Zrównoważony rozwój — Zmiany globalne i ekosystemy; Priorytet 7: Obywatele i spra-
wowanie władzy w społeczeństwie opartym na wiedzy.

Obszar: zob. załącznik F, szczegółowe informacje dotyczące obszarów w wyżej wymienionych priorytetach, w
odniesieniu do projektów, których pozostały czas trwania na dzień 16 maja 2006 r. wynosi co najmniej 18
miesięcy lub będących na etapie negocjacji w chwili publikacji.

Instrumenty (3): NoE, IP, STREP, CA, SSA

9. Minimalna liczba uczestników:

Koordynator umowy w trakcie realizacji/będącej na etapie negocjacji plus co najmniej jeden uczestnik z jednego
lub kilku wybranych krajów trzecich (TTC).
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(1) Załącznik C
(2) Powyżej 20 mln EUR, w zależności od dostępnych środków
(3) NoE = Sieć doskonałości; IP = Projekt zintegrowany; STREP = konkretnie ukierunkowany projekt badawczy; CA = działanie koordyna-

cyjne; SSA = konkretne działanie wspierające



10. Ograniczenie uczestnictwa:

Kwalifikują się jedynie partnerzy TTC wraz z koordynatorem projektu, w odniesieniu do którego umowa
została już podpisana lub jest na etapie negocjacji.

Wnioski o rozszerzenie partnerstwa składa koordynator, działający w imieniu konsorcjum projektu, w odnie-
sieniu do którego umowa została już podpisana lub jest na etapie negocjacji, razem z nowym uczestnikiem/
nowymi uczestnikami z TTC.

W odniesieniu do umów już podpisanych, pozostały czas trwania istniejącej umowy w dniu ostatecznego terminu
składania wniosków musi wynosić 18 miesięcy. W odniesieniu do negocjowanych umów, decyzja o przyznaniu
grantu zależy od pomyślnego zakończenia umowy będącej na etapie negocjacji.

Do finansowania kwalifikują się jedynie partnerzy TTC wraz z koordynatorem, którego koszt zarządzania podlega
finansowaniu. Finansowanie kosztu zarządzania partnerów TTC i kosztu zarządzania koordynatora jest ograniczone
do 7 % wkładu wspólnotowego.

11. Umowy konsorcyjne:

każda istniejąca umowa konsorcyjna związana z projektami w przypadku, gdy dodaje się TTC musi być uaktual-
niana.

12. Procedura oceny:

— Ocena odbywa się zgodnie z procedurą jednostopniową.

— Wnioski nie będą oceniane anonimowo.

13. Kryteria oceny:

Stosuje się poniżej wymienione kryteria oceny:

— w odniesieniu do IP, STREP, CA, SSA:

1. Doskonałość naukowo-techniczna (dla IP i STREP)/ Jakość koordynacji (dla CA)/ Jakość działań wspomagających (dla
SSA) (wartość progowa 3 na 5).

Stopień, w jakim:

— wniosek jest określony w sposób jasny i cele są dokładnie wyznaczone zgodnie z trwającym
projektem;

— zaproponowane zadania naukowo-techniczne nowych uczestników mogą uzupełnić i przyczynić się do
osiągnięcia celów projektu.

2. Jakość konsorcjum (wartość progowa 3 na 5) (nie ma zastosowania do SSA)

Stopień, w jakim:

— nowi uczestnicy wnoszą wkład do konsorcjum;

— nowi uczestnicy są właściwie dobrani i zaangażowani w wyznaczone im zadania;

— istnieje odpowiednia komplementarność między nowymi i pierwotnymi uczestnikami.

3. Jakość zarządzania (wartość progowa 3 na 5)

Stopień, w jakim:

— projekt zarządzania wykazuje wysoką jakość pod względem integracji nowych uczestników.

4. Mobilizacja zasobów (wartość progowa 3 na 5)

Stopień, w jakim:

— wniosek przewiduje środki dla nowych uczestników (personel, wyposażenie, finansowanie) niezbędne
do osiągnięcia sukcesu.

— środki są wiarygodnie zintegrowane.

— w odniesieniu do NoE.

1. Doskonałość uczestników (wartość progowa 3 na 5)

Stopień, w jakim:

— nowi uczestnicy obecnie prowadzą badania o wysokiej jakości istotne dla tematów sieci lub są w
stanie wnieść znaczny wkład do wspólnego programu działań;

— nowi uczestnicy są właściwie dobrani do wyznaczonych im zadań.
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2. Poziom integracji i wspólny program działań (wartość progowa 3 na 5)

Stopień, w jakim:

— wspólny program działań uwzględnia w sposób wystarczający nowych uczestników w celu osiąg-
nięcia oczekiwanego poziomu integracji.

— nowe partnerskie organizacje uczestniczące są wiarygodnie zaangażowane w utrzymanie głębokiej i
trwałej integracji istniejącej po okresie, w którym otrzymuje się wsparcie Wspólnoty.

3. Organizacja i zarządzanie (wartość progowa 3 na 5)

Stopień, w jakim:

— struktura organizacyjna sieci łączy nowych uczestników.

— środki dla nowych uczestników są wiarygodnie zintegrowane.

14. Przybliżone terminy oceny i selekcji:

— Wyniki oceny: dwa miesiące po właściwym terminie składania wniosków wspomnianym w pkt 6,

— Podpisanie umowy: 6 miesiące po właściwym terminie składania wniosków wspomnianym w pkt 6.
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