
Tytuł zaproszenia: Zaproszenie 3 ICT  

• Identyfikator zaproszenia: FP7-ICT-2007-3 

• Data publikacji: 4 grudnia 2007 r. 

• Termin składania wniosków: 8 kwietnia 2008 r., godz. 17:00 (czasu lokalnego w Brukseli) 

• Orientacyjny budżet: 265 mln EUR  

 Budżet przeznaczony na niniejsze zaproszenie jest orientacyjny. Po ocenie projektów 
ostateczny budżet przyznany na zaproszenie może jednak ulec zmianie do 10% w 
stosunku do całkowitej wartości zaproszenia. Wszystkie dane budżetowe przedstawione w 
niniejszym zaproszeniu są orientacyjne. Po ocenie projektów ich podział na podbudżety 
przyznawane w ramach niniejszego zaproszenia może ulec zmianie do 10% w stosunku 
do całkowitej wartości zaproszenia. Tematy objęte zaproszeniem: 

Wyzwanie Cele Systemy 
finansowania1 

 
Wyzwanie 2: Systemy kognitywne, 
interakcja, robotyka 

ICT-2007.2.2 Systemy 
kognitywne, interakcja, 
robotyka 

CP, NoE, CSA (tylko 
CA) 

Wyzwanie 4: Biblioteki i treści 
cyfrowe 

ICT-2007.4.3 Biblioteki 
cyfrowe i nauczanie 
wspomagane technologią 

CP, NoE, CSA 

 ICT-2007.4.4 Inteligentna treść 
i semantyka 

CP, NoE, CSA 

Przyszłe i powstające technologie ICT-2007.8.4 Nauka o 
złożonych systemach w 
dziedzinie technologii 
informacyjnych i 
komunikacyjnych 
wyposażonych w inteligencję 
społeczną  

CP (tylko IP), CSA 
(tylko CA) 

 ICT-2007.8.5 Inteligencja 
wcielona 

CP, CSA (tylko CA) 

 ICT-2007.8.6  Trwałość 
funkcjonowania technologii 
informacyjno-komunikacyjnych 

CP (tylko IP), CSA 
(tylko CA) 

Horyzontalne działania wspierające ICT-2007.9.2 Współpraca 
międzynarodowa 

CSA 

 ICT-2007.9.3 Współpraca 
transnarodowa między KPK 

CSA 

 

• Procedura oceny:  

− Zastosowana zostanie jednofazowa procedura składania wniosków.  

                                                 
1 W każdym wniosku należy wskazać, jaki zastosowano system finansowania (IP (projekt zintegrowany) lub 
STREP (ukierunkowany projekt badawczy) w przypadku CP, jeśli ma zastosowanie; CA (działanie 
koordynacyjne) lub SA (działanie wspierające) w przypadku CSA, jeśli ma zastosowanie) 



− Kryteria i podkryteria oceny (wraz z wagami i progami), a także kryteria 
kwalifikowalności, selekcji i przyznawania pomocy, dotyczące różnych systemów 
finansowania, przedstawiono w załączniku 2 do programu pracy. 

• Orientacyjny harmonogram oceny i zawierania umów: Oczekuje się, że negocjacje 
dotyczące umów w zakresie wniosków dopuszczonych do ostatniego etapu selekcji 
rozpoczną się w lipcu 2008 r.  

• Umowy konsorcyjne: Uczestnicy wszystkich działań, których dotyczy niniejsze 
zaproszenie, są zobowiązani do zawierania umów konsorcyjnych. 

• Szczegółowe wymogi dotyczące udziału, oceny i wdrożenia: Patrz załącznik 1 do 
programu pracy 

• Formy oferowanych grantów wyszczególniono w załączniku 3 do programu pracy 
„Współpraca”. 


