
Название на поканата: ICT 3 (Информационни и комуникационни 
технологии)  

• Номер на поканата: FP7-ICT-2007-3 

• Дата на публикуване 4 декември 2007 година 

• Краен срок: 8 април 2008 г. в 17.00 ч. брюкселско време 

• Прогнозен бюджет: 265 млн. EUR 

Бюджетът за тази покана е информативен. Окончателният бюджет, предоставен за тази 
покана вследствие оценката на проектите, би могъл да варира в размер до 10 % от 
общата стойност на поканата. Всички данни за бюджета, които фигурират в настоящата 
покана, са информативни. Разпределението на предоставените в рамките на настоящата 
покана подбюджети вследствие оценката на проектите би могло да варира в размер до 
10 % от общата стойност на поканата.  

• Предмет на поканата: 

Предизвикателство Цели Схеми на 
финансиране 

Предизвикателство 2: 
Когнитивни системи, 
взаимодействие, роботика 

ICT-2007.2.2 Когнитивни 
системи, взаимодействие, 
роботика 

CP, NoE, CSA (само 
CA) 

Предизвикателство 4: Дигитални 
библиотеки и съдържание 

ICT-2007.4.3 Дигитални 
библиотеки и технологии за 
подпомагане на обучението 

CP, NoE, CSA 

 ICT-2007.4.4 Интелигентно 
съдържание и семантика 

CP, NoE, CSA 

Бъдещи и нововъзникващи 
технологии на информационното 
общество 

ICT-2007.8.4 Науки за 
комплексни системи за 
социално интелигентни ИКТ 

CP (само IP), CSA 
(само CA) 

 ICT-2007.8.5 Внедрена 
интелигентност 

CP, CSA (само CA) 

 ICT-2007.8.6 ИКТ „forever 
yours“ 

CP (само IP), CSA 
(само CA) 

Хоризонтални подкрепящи 
действия 

ICT-2007.9.2 Международно 
сътрудничество 

CSA 

 ICT-2007.9.3 
Транснационално 
сътрудничество между 
националните точки за 
контакт 

CSA 

 

• Процедура по оценяване  

− Следва се едноетапна процедура на представяне на оферти  

                                                 
1 Във всяко предложение трябва да бъде посочен типът схема на финансиране (IP или STREP за CP, ако е 
необходимо; CA или SA за CSA, ако е необходимо) 



− Критериите за оценка и подкритериите (в частност претеглеността и праговете), 
както и критериите за допустимост, подбор и възлагане, са уточнени за 
различните схеми на финансиране в приложение № 2 на работната програма. 

• Примерен график за оценката и сключването на договорите: Очаква се процедурите 
по договаряне, касаещи подбраните предложения, да се открият през юли 2008 г.  

• Споразумения за консорциум: Участниците във всички дейности вследствие на 
настоящата покана са длъжни да сключат споразумение за консорциум. 

• Специфични изисквания за участие, оценка и изпълнение: Вж. Приложение № 1 към 
работната програма 

• Форматът на финансирането е посочен в Приложение № 3 на работната програма 
„Сътрудничество“. 


