
Titel van de uitnodiging: ICT uitnodiging 3 

• Identificatiecode uitnodiging: FP7-ICT-2007-3 

• Publicatiedatum: 4 december 2007 

• Sluitingsdatum: 8 april 2008 om 17.00 uur, Brusselse lokale tijd 

• Indicatief budget: 265 M€ 
Het budget voor deze uitnodiging is indicatief. Het na de evaluatie van de projecten voor 
deze uitnodiging toegekende definitieve budget kan echter met maximaal 10% van de 
totale waarde van de uitnodiging variëren. 
Alle in deze uitnodiging verstrekte budgettaire cijfers zijn indicatief. De verdeling van de 
in het kader van deze uitnodiging toegekende subbudgetten na de evaluatie van de 
projecten kan echter met maximaal 10% van de totale waarde van de uitnodiging variëren. 

Uitdaging Doelstellingen Financierings-
systemen1 

 
Uitdaging 2: Cognitieve systemen, 
interactie, robotica 

ICT-2007.2.2 Cognitieve 
systemen, interactie, robotica 

CP, NoE, CSA 
(enkel CA) 

Uitdaging 4: Digitale bibliotheken 
en inhoud 

ICT-2007.4.3 Digitale 
bibliotheken en 
technologieondersteund leren 

CP, NoE, CSA 

 ICT-2007.4.4 Intelligente 
inhoud en semantiek 

CP, NoE, CSA 

Toekomstige en opkomende 
technologieën 

ICT-2007.8.4 Wetenschap van 
complexe systemen voor sociaal 
intelligente ICT 

CP (enkel IP), CSA 
(enkel CA) 

 ICT-2007.8.5 Belichaamde 
intelligentie 

CP, CSA (enkel CA) 

 ICT-2007.8.6 ICT Voor altijd 
de uwe 

CP (enkel IP), CSA 
(enkel CA) 

Horizontale ondersteuningsacties ICT-2007.9.2 Internationale 
samenwerking 

CSA 

 ICT-2007.9.3 Transnationale 
samenwerking tussen NCP's 

CSA 

 

• Evaluatieprocedure: 

− Er wordt een eenfasige indieningsprocedure gevolgd. 
− De evaluatiecriteria en –subcriteria (inclusief wegingen en drempels) alsmede de 

toelatings-, selectie- en gunningscriteria voor de verschillende financieringssystemen 
zijn opgenomen in bijlage 2 bij het werkprogramma. 

• Indicatief tijdschema voor evaluatie en contractsluiting: Verwacht wordt dat de 
contractonderhandelingen voor de voorgedragen voorstellen per juli 2008 zullen starten. 

                                                 
1 Bij elk voorstel moet het gebruikte type van financieringssysteem worden vermeld (IP of STREP voor CP, voor 
zover van toepassing; CA of SA voor CSA, voor zover van toepassing). 



• Consortiumovereenkomsten: Deelnemers aan alle acties die voortvloeien uit deze 
uitnodiging zijn verplicht een consortiumovereenkomst te sluiten. 

• Speciale eisen betreffende deelname, evaluatie en uitvoering: Zie bijlage 1 bij het 
werkprogramma. 

• De aangeboden subsidievormen worden gespecificeerd in bijlage 3 bij het werkprogramma 
Samenwerking. 


