
Τίτλος της πρόσκλησης: Πρόσκληση ICT 3  

•  Αναγνωριστικός κωδικός της πρόσκλησης: FP7-ICT-2007-3 

•  Ηµεροµηνία δηµοσίευσης: 4 ∆εκεµβρίου 2007 

•  Καταληκτική ηµεροµηνία: 8 Απριλίου 2008, ώρα 17:00, τοπική ώρα Βρυξελλών 

•  Ενδεικτικός προϋπολογισµός : 265 εκατ. ευρώ 

Ο προϋπολογισµός της παρούσας πρόσκλησης είναι ενδεικτικός. Εντούτοις, ο τελικός 
προϋπολογισµός που θα χορηγηθεί στην παρούσα πρόσκληση, ύστερα από την αξιολόγηση 
των έργων, µπορεί να αποκλίνει σε ποσοστό έως και 10% της συνολικής αξίας της 
πρόσκλησης. 
Όλα τα δηµοσιονοµικά στοιχεία που περιέχονται στην παρούσα πρόσκληση είναι ενδεικτικά. 
Η κατανοµή των επιµέρους προϋπολογισµών που θα χορηγηθούν στο πλαίσιο της παρούσας 
πρόσκλησης, ύστερα από την αξιολόγηση των έργων, µπορεί να αποκλίνει σε ποσοστό έως 
και 10% της συνολικής αξίας της πρόσκλησης. Τοµείς που αποτελούν αντικείµενο της 
πρόσκλησης: 

Πρόκληση Στόχοι Μηχανισµοί 
χρηµατοδότησης1 

Πρόκληση 2: Γνωστικά 
συστήµατα, διάδραση, ροµποτική 

ICT-2007.2.2 Γνωστικά 
συστήµατα, διάδραση, 
ροµποτική 

CP, NoE, CSA 
(µόνον CA) 

Πρόκληση 4: Ψηφιακές 
βιβλιοθήκες και περιεχόµενο 

ICT-2007.4.3 Ψηφιακές 
βιβλιοθήκες και τεχνολογικά 
βελτιωµένη µάθηση 

CP, NoE, CSA 

 ICT-2007.4.4 Ευφυές 
περιεχόµενο και σηµασιολογία 

CP, NoE, CSA 

Μελλοντικές και αναδυόµενες 
τεχνολογίες 

ICT-2007.8.4 Επιστήµη 
πολύπλοκων συστηµάτων για 
κοινωνικά ευφυείς ΤΠΕ  

CP (µόνον IP), CSA 
(µόνον CA) 

 ICT-2007.8.5 Ενσωµατωµένη 
νοηµοσύνη 

CP, CSA (CA µόνον) 

 ICT-2007.8.6 Οι ΤΠΕ για πάντα 
στην υπηρεσία σας 

CP (IP µόνον), CSA 
(CA µόνον) 

Οριζόντιες δράσεις στήριξης ICT-2007.9.2 ∆ιεθνής 
συνεργασία 

CSA 

 ICT-2007.9.3 ∆ιακρατική 
συνεργασία µεταξύ ΕΣΕ 

CSA 

 

•  ∆ιαδικασία αξιολόγησης:  

− Θα ακολουθηθεί διαδικασία υποβολής σε ένα στάδιο.  
− Tα κριτήρια αξιολόγησης και τα επιµέρους κριτήρια (συµπεριλαµβανοµένων των 

συνελεστών στάθµισης και των ελάχιστων βαθµολογιών), καθώς και τα κριτήρια 
επιλεξιµότητας, επιλογής και κατακύρωσης που ισχύουν για τους διάφορους 

                                                 
1 Σε κάθε πρόταση πρέπει να αναφέρεται ο χρησιµοποιούµενος µηχανισµός χρηµατοδότησης (IP ή STREP για CP, κατά 
περίπτωση• CA ή SA για CSA, κατά περίπτωση) 



µηχανισµούς χρηµατοδότησης παρατίθενται στο παράρτηµα 2 του προγράµµατος 
εργασίας. 

•  Ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα αξιολόγησης και σύναψης συµβάσεων: αναµένεται ότι οι 
συµβατικές διαπραγµατεύσεις επί των προτάσεων που θα επιλεγούν θα ξεκινήσουν τον 
Ιούλιο του 2008.  

•  Συµφωνίες κοινοπραξίας: οι συµµετέχοντες σε κάθε δράση που απορρέει από την παρούσα 
πρόσκληση υποχρεούνται να συνάψουν συµφωνία κοινοπραξίας. 

• Ιδιαίτερες απαιτήσεις όσον αφορά τη συµµετοχή, την αξιολόγηση και την εφαρµογή: βλ. 
προσάρτηµα 1 του προγράµµατος εργασίας 

• Οι µορφές επιχορήγησης που είναι διαθέσιµες προσδιορίζονται στο παράρτηµα 3 του 
προγράµµατος εργασίας «Συνεργασία». 


