
Indkaldelsens titel: Tredje forslagsindkaldelse under IKT  

• Indkaldelsens reference: FP7-ICT-2007-3 

• Offentliggørelsesdato: 4. december 2007 

• Indsendelsesfrist: 8. april 2008, kl. 17.00 (lokal tid i Bruxelles) 

• Vejledende budget: 265 mio. EUR. Budgettet for denne indkaldelse er vejledende. Det 
endelige budget, som tildeles denne indkaldelse efter evalueringen af projekter, kan 
imidlertid variere op til 10 % af indkaldelsens samlede værdi. 

• Alle budgetoplysninger i denne indkaldelse er vejledende. Opdelingen af de delbudgetter, 
som tildeles i medfør af denne indkaldelse efter evalueringen af projekterne, kan variere op 
til 10 % af indkaldelsens samlede værdi. 

• Emner: 

Udfordring Mål Finansierings-
ordninger1 

 
Udfordring 2: Kognitive systemer, 
interaktion og robotteknik 

ICT-2007.2.2 Kognitive 
systemer, interaktion og 
robotteknik 

CP, NE og CSA (kun 
CA) 

Udfordring 4: Digitale biblioteker 
og indhold 

ICT-2007.4.3 Digitale 
biblioteker og teknologistøttet 
læring 

CP, NE og CSA 

 ICT-2007.4.4 Intelligent 
indhold og semantik 

CP, NE og CSA 

Fremtidige og fremspirende 
teknologier 

ICT-2007.8.4 Videnskaben om 
komplekse systemer til socialt 
intelligent IKT 

CP (kun IP) og CSA 
(kun CA) 

 ICT-2007.8.5 Inkorporeret 
intelligens 

CP og CSA (kun CA)

 ICT-2007.8.6 IKT – din for 
evigt 

CP (kun IP) og CSA 
(kun CA) 

Tværgående støtteaktiviteter ICT-2007.9.2 Internationalt 
samarbejde 

CSA 

 ICT-2007.9.3 Samarbejde 
mellem nationale 
kontaktpunkter på tværs af 
landegrænser 

CSA 

 

• Evalueringsprocedure  

− Evalueringen gennemføres i en enkelt fase.  
− Evalueringskriterierne og underkriterier (herunder vægtning og grænseværdier) er 

sammen med kriterierne for støtteberettigelse, udvælgelse og tildeling for de 
forskellige finansieringsordninger fastsat i bilag 2 til arbejdsprogrammet. 

                                                 
1 I hvert forslag angives den anvendte type finansieringsordning (IP eller STREP for CP, når dette er relevant; 
CA eller SA for CSA, når dette er relevant). 



• Vejledende tidsplan for evaluering og kontraktindgåelse: Kontraktforhandlingerne for de 
foreløbigt udvalgte forslag forventes påbegyndt fra juli 2008.  

• Konsortieaftaler: Deltagere i alle foranstaltninger, der gennemføres som resultat af denne 
indkaldelse, skal indgå en konsortieaftale. 

• Særlige krav til deltagelse, evaluering og gennemførelse: Se tillæg 1 til arbejdsprogrammet 

• De tilbudte tilskudsformer er nærmere angivet i bilag 3 til arbejdsprogrammet Samarbejde. 


