
Kvietimo pavadinimas: IRT 3 kvietimas 

• Kvietimo kodas: FP7-ICT-2007-3 

• Paskelbimo data: 2007 m. gruodžio 4 d. 

• Galutinis paraiškų pateikimo terminas: 2008 m. balandžio 8 d., 17.00 val. (Briuselio laiku) 

• Numatomas biudžetas: 265 mln. EUR 
 Šio kvietimo biudžetas yra orientacinis. Įvertinus projektus, galutinis šio kvietimo 

biudžetas gali skirtis iki 10 % visos kvietimo vertės. 
Visi šiame kvietime pateikti biudžeto duomenys yra orientaciniai. Įvertinus projektus, 
atskiroms šio kvietimo biudžeto dalims skiriamos sumos gali skirtis iki 10 % visos 
kvietimo vertės. Kvietimo sritys: 

Uždaviniai Tikslai Finansavimo 
schemos1 

 
2 uždavinys. Pažintinės sistemos, 
sąveika, robotika 

ICT-2007.2.2 Pažintinės 
sistemos, sąveika, robotika 

BP, KT 
(kompetencijos 
tinklai), KPV (tik 
KV) 

4 uždavinys. Skaitmeninės 
bibliotekos ir turinys 

ICT-2007.4.3 Skaitmeninės 
bibliotekos ir technologijomis 
grindžiamas mokymasis 

BP, KT, KPV 

 ICT-2007.4.4 Pažangusis 
turinys ir semantika 

BP, KT, KPV 

Būsimos ir naujos technologijos ICT-2007.8.4 Sudėtingų 
sistemų mokslas socialiai 
pažangioms IRT 

BP (tik IP), KPV (tik 
KV) 

 ICT-2007.8.5 Įkūnytas 
intelektas 

BP, KPV (tik KV) 

 ICT-2007.8.6 Amžinai jūsų IRT BP (tik IP), KPV (tik 
KV) 

Horizontalūs paramos veiksmai ICT-2007.9.2 Tarptautinis 
bendradarbiavimas 

KPV 

 ICT-2007.9.3 Tarptautinis 
nacionalinių atstovų 
bendradarbiavimas 

KPV 

 

• Vertinimo tvarka:  

− bus taikoma vieno etapo paraiškų teikimo tvarka;  
− vertinimo kriterijai ir papildomi kriterijai (įskaitant svertinius koeficientus ir ribines 

vertes), kartu su reikalavimų atitikimo, atrankos ir laimėtojo išrinkimo kriterijais, yra 
pateikti darbų programos 2 priede.  

                                                 
1 Kiekvienoje paraiškoje turi būti nurodyta taikomos finansavimo schemos rūšis (IP (integruotieji projektai) ar 
KTMTP (konkretūs tiksliniai mokslinių tyrimų projektai) – BP (bendradarbiavimo projektams), kai taikoma; KV 
(koordinavimo veikla) arba PV (paramos veikla) – KPV (koordinavimo ir paramos veiklai), kai taikoma). 



• Preliminarus vertinimo ir sutarties pasirašymo tvarkaraštis: tikimasi, kad derybos dėl 
sutarčių su atrinktų paraiškų rengėjais prasidės 2008 m. liepos mėn.  

• Konsorciumo susitarimai: pagal šį kvietimą nustatyti visų veiksmų dalyviai privalo 
sudaryti konsorciumo susitarimą. 

• Dalyvavimo, vertinimo ir įgyvendinimo reikalavimai: žr. darbų programos 1 priedėlį. 

• Numatomos dotacijos formos nurodytos Bendradarbiavimo darbų programos 3 priede. 
 


