
Název výzvy: Výzva IKT 3  

• Identifikátor výzvy: FP7-ICT-2007-3 

• Datum zveřejnění: 4. prosince 2007 

• Datum uzávěrky: 8. dubna 2008 v 17.00 (bruselský místní čas) 

• Předběžný rozpočet: 265 milionů EUR 
Rozpočet této výzvy je předběžný. Konečný rozpočet přidělený pro tuto výzvu po 
vyhodnocení projektů se však může lišit až o 10 % celkové hodnoty výzvy. 
Veškeré rozpočtové údaje uvedené v této výzvě jsou předběžné. Rozdělení dílčích 
rozpočtů přidělených v rámci této výzvy po vyhodnocení projektů se může lišit až o 10 % 
celkové hodnoty výzvy. Témata, jichž se výzva týká: 

Úkol Cíle Režimy financování1 
 

Úkol 2: Kognitivní systémy, 
vzájemné působení, robotika 

ICT-2007.2.2 Kognitivní 
systémy, vzájemné působení, 
robotika 

CP, NoE, CSA 
(pouze CA) 

Úkol 4: Digitální knihovny a obsah ICT-2007.4.3 Digitální 
knihovny a učení za pomoci 
techniky 

CP, NoE, CSA 

 ICT-2007.4.4 Inteligentní obsah 
a sémantika 

CP, NoE, CSA 

Budoucí a vznikající technologie ICT-2007.8.4 Nauka o 
komplexních systémech pro 
sociálně inteligentní ICT 

CP (pouze IP), CSA 
(pouze CA) 

 ICT-2007.8.5 Včleněná 
inteligence 

CP, CSA (pouze CA) 

 ICT-2007.8.6 ICT navždy Vaše CP (pouze IP), CSA 
(pouze CA) 

Horizontální podpůrné akce ICT-2007.9.2 Mezinárodní 
spolupráce 

CSA 

 ICT-2007.9.3 Nadnárodní 
spolupráce mezi národními 
kontaktními místy (NCP) 

CSA 

 

• Hodnocení:  

− Použije se jednostupňový postup předkládání nabídek.  
− Kritéria a dílčí kritéria hodnocení (včetně jejich vah a prahových hodnot) společně 

s kritérii způsobilosti, výběru a přidělení pro různé režimy financování jsou stanovena 
v příloze 2 pracovního programu. 

• Předběžný harmonogram hodnocení a uzavírání smluv: Očekává se, že jednání o uzavření 
smluv pro vybrané návrhy budou zahájena v červenci 2008.  

                                                 
1 V každém návrhu musí být uveden typ použitého režimu financování (je-li to vhodné, IP nebo STREP pro CP, 
je-li to vhodné, CA nebo SA pro CSA) 



• Dohody o sdruženích: Účastníci všech akcí podle této výzvy musejí uzavřít dohodu 
o založení konsorcia. 

• Zvláštní požadavky na účast, hodnocení a provádění: viz dodatek 1 pracovního programu. 

• Typy nabízených grantů jsou uvedeny v příloze 3 pracovního programu Spolupráce. 


