
Titlu tas-sejħa: Sejha ICT 3  

• Identifikazzjoni tas-sejħa: FP7-ICT-2007-3 

• Data tal-pubblikazzjoni: l-4 ta' Diċembru 2007 

• Data ta’ l-għeluq: It-8 ta' April 2008 fil-17:00 (ħin lokali ta' Brussell) 

• Baġit Indikattiv: EUR 265 miljun  
Il-baġit għal din is-sejħa huwa indikattiv.  Il-baġit finali mogħti lil din is-sejħa, wara l-
evalwazzjoni tal-proġetti, xorta jista' jvarja sa 10% tal-valur totali tas-sejħa. 
Iċ-ċifri kollha tal-baġit huma indikattivi f'din is-sejħa. It-tqassim tas-subbaġits assenjati 
f'din is-sejħa, wara l-evalwazzjoni ta' proġetti, jistgħu jvarjaw sa 10% tal-valur totali tas-
sejħa. Suġġetti: 

Sfida Għanijiet Skemi ta' 
finanzjament1 

 
Sfida 2: Sistemi Konjittivi, 
interazzjoni, robotika 

ICT-2007.2.2 Sistemi 
Konjittivi, interazzjoni, 
robotika 

CP, NoE, CSA (CA 
biss) 

Sfida 4: Libreriji diġitali u 
kontenut diġitali 

ICT-2007.4.3 Libreriji Diġitali 
u tagħlim imsaħħaħ bit-
teknoloġija 

CP, NoE, CSA 

 ICT-2007.4.4 Kontenut 
Intelliġenti u semantika 

CP, NoE, CSA 

Teknoloġiji tal-ġejjieni u 
teknoloġiji emerġenti: 

ICT-2007.8.4 Xjenza ta' sistemi 
kumplessi għal ICT soċjalment 
intelliġenti 

CP, (IP only), CSA 
(CA biss) 

 ICT-2007.8.5 Inteliġenza 
Inkorporata 

CP, CSA (CA biss) 

 ICT-2007.8.6 ICT Dejjem 
Tiegħek 

CP, (IP only), CSA 
(CA biss) 

Azzjonijiet ta' appoġġ orizzontali ICT-2007.9.2 Kooperazzjoni 
Internazzjonali 

CSA 

 ICT-2007.9.3 Kooperazzjoni 
tranż-nazzjonali fost l-NCP 

CSA 

 

• Proċedura ta’ evalwazzjoni:  

− Proċedura ta' stadju wieħed ta' sottomissjoni għandha tiġi segwita.  
− Il-kriterji u s-sottokriterji ta' l-evalwazzjoni (fosthom il-fatturi ta' differenzjazzjoni u l-

limiti) flimkien mal-kriterji ta' l-eliġibbiltà, ta' l-għażla u ta' l-għoti, għall-iskemi 
differenti ta' finanzjament huma stabbiliti f'Anness 2 tal-programm ta' ħidma. 

• L-iskeda indikattiva ta' l-evalwazzjoni u l-kuntratti: Huwa mistenni li n-negozjati tal-
kuntratti għall-proposti magħżula jibdew f'Lulju 2008  

                                                 
1 Kull proposta trid tindika t-tip ta' skema ta' finanzjament użata (IP jew STREP għas- CP, fejn applikabbli; CA 
jew SA għas- CSA, fejn applikabbli) 



• Ftehimiet ta’ konsorzji: Il-parteċipanti fl-azzjonijiet kollha li jirriżultaw minn din is-
sejħa huma meħtieġa jikkonkludu ftehim ta' konsorzju. 

• Rekwiżiti partikolari għall-parteċipazzjoni, l-evalwazzjoni u l-implimentazzjoni: Ara 
l-Appendiċi 1 tal-program ta' ħidma 

• Il-forom ta' għajnuniet li se jiġu offruti huma speċifikati f'Anness 3 tal-programm ta' 
ħidma għall-Kooperazzjoni. 


