
Uzaicinājuma nosaukums: IKT 3. uzaicinājums  

• Uzaicinājuma kods: FP7-ICT-2007-3 

• Publicēšanas datums: 2007. gada 4. decembris 

• Iesniegšanas termiņš: 2008. gada 8. aprīlis plkst. 17.00 (pēc Briseles laika) 

• Paredzamais budžets: 265 milj. euro 
Šim uzaicinājumam noteiktais budžets ir provizorisks. Pēc projektu izvērtēšanas 
uzaicinājumam piešķirtā galīgā summa var mainīties 10 % robežās no uzaicinājuma 
kopējās vērtības. 
Visas šajā uzaicinājumā minētās budžeta summas ir provizoriskas. Pēc projektu 
izvērtēšanas ar šo uzaicinājumu piešķirto apakšbudžetu summu sadale var mainīties 10 % 
robežās no uzaicinājuma kopējās vērtības. Uzaicinājuma temati: 

Uzdevums Mērķi Finansēšanas 
shēmas1 

 
2. uzdevums: Kognitīvās sistēmas, 
mijiedarbība, robotika 

ICT-2007.2.2. Kognitīvās 
sistēmas, mijiedarbība, robotika 

CP, NoE, CSA (tikai 
CA) 

4. uzdevums: Digitālās bibliotēkas 
un saturs 

ICT-2007.4.3. Digitālās 
bibliotēkas un ar tehnoloģijām 
uzlabota mācīšanās 

CP, NoE, CSA 

 ICT-2007.4.4. „Gudra” satura 
veidošana [intelligent content] 
un semantika 

CP, NoE, CSA 

Nākotnes un jaunākās tehnoloģijas ICT-2007.8.4. Zinātne, kurā 
izstrādā kompleksas sistēmas, 
lai tās izmantotu sociāli 
„gudrās” informācijas un 
komunikācijas tehnoloģijās 
(IKT)  

CP (tikai IP), CSA 
(tikai CA) 

 ICT-2007.8.5. Integrētas 
„gudras” tehnoloģijas 

CP, CSA (tikai CA) 

 ICT-2007.8.6. „IKT uz mūžiem 
tavs” 

CP (tikai IP), CSA 
(tikai CA) 

Horizontālā atbalsta darbības ICT-2007.9.2. Starptautiskā 
sadarbība 

CSA 

 ICT-2007.9.3. Starpvalstu 
sadarbība starp VKP 

CSA 

 

• Novērtēšanas procedūra  

− Priekšlikumi tiks novērtēti vienā kārtā.  
− Dažādo finansēšanas shēmu vērtēšanas kritēriji un apakškritēriji (tostarp to īpatsvars 

un robežvērtības), kā arī atbilstības, atlases un finanšu līdzekļu piešķiršanas kritēriji ir 
izklāstīti darba programmas 2. pielikumā. 

                                                 
1 Visos priekšlikumos jānorāda izmantotās finansēšanas shēmas veids (IP vai STREP attiecībā uz CP, ja 
vajadzīgs; CA vai SA attiecībā uz CSA, ja vajadzīgs). 



• Paredzamais vērtēšanas un līgumu slēgšanas grafiks: paredzēts, ka apspriedes par līgumu 
slēgšanu ar atlasīto priekšlikumu iesniedzējiem sāksies 2008. gada jūlijā.  

• Konsorciju līgumi: par visām no šā uzaicinājuma izrietošajām darbībām dalībniekiem 
jānoslēdz konsorcija līgums. 

• Īpašas prasības attiecībā uz piedalīšanos, novērtējumu un ieviešanu: skatīt darba 
programmas 1. pielikumu. 

• To piešķīrumu veidi, ko dalībnieki saņems, norādīti darba programmas „Sadarbība” 
3. pielikumā. 


