
Denumirea cererii: Cerere TIC 3  

• Codul cererii: FP7-ICT-2007-3. 

• Data publicării: 4 decembrie 2007 

• Data închiderii: 8 aprilie 2008, ora 17:00 (ora Bruxelles-ului) 

• Bugetul estimat: 265 milioane EUR 
Bugetul pentru această cerere este orientativ. După evaluarea proiectelor, bugetul final 
pentru prezenta cerere ar putea ajunge să varieze cu până la 10% din valoarea totală 
aferentă cererii. 
Toate cifrele referitoare la buget prezentate în această cerere sunt orientative. După 
evaluarea proiectelor, repartizarea bugetelor pentru fiecare poziție din cadrul prezentei 
cereri ar putea ajunge să varieze cu până la 10% din valoarea totală aferentă cererii. 
Temele la care se referă cererea: 

Teme Obiective Sisteme de finanțare1 
Tema 2: Sisteme cognitive, 
interacțiune, robotică 

ICT-2007.2.2 Sisteme 
cognitive, interacțiune, robotică 

CP, NoE, CSA (doar 
CA) 

Tema 4: Biblioteci și conținut 
digital 

ICT-2007.4.3 Biblioteci digitale 
și tehnologii de ameliorare a 
procesului de învățare 

CP, NoE, CSA 

 ICT-2007.4.4 Conținut și 
semantică inteligente 

CP, NoE, CSA 

Tehnologii viitoare și de ultimă oră ICT-2007.8.4 Știința sistemelor 
complexe pentru TIC cu 
inteligență socială 

CP (doar IP), CSA 
(doar CA) 

 ICT-2007.8.5 Inteligență 
încorporată 

CP, CSA (doar CA) 

 ICT-2007.8.6 „ICT forever 
yours” (TIC - a dumneavoastră 
pentru totdeauna) 

CP (doar IP), CSA 
(doar CA) 

Acțiuni orizontale de susținere ICT-2007.9.2 Cooperare 
internațională 

CSA 

 ICT-2007.9.3 Cooperare 
transnațională între PNC-uri 
(puncte naționale de contact) 

CSA 

 

• Proceduri de evaluare:  

− Se va urma o procedură de depunere cu o singură etapă.  
− Criteriile și subcriteriile de evaluare (inclusiv ponderile și pragurile) precum și 

criteriile de eligibilitate, de selecție și de atribuire pentru diferitele sisteme de finanțare 
sunt prevăzute în anexa 2 la programul de lucru. 

• Calendar orientativ de evaluare și contractare: Se preconizează că negocierile contractuale 
pentru propunerile selectate vor începe în luna iulie 2008.  

                                                 
1 Fiecare propunere trebuie să menționeze tipul de sistem de finanțare utilizat (IP sau STREP pentru CP, după 
caz; CA sau SA pentru CSA, după caz) 



• Acorduri de constituire a unor consorții: Participanții la toate acțiunile rezultând din 
această cerere trebuie să încheie un acord de constituire a unui consorțiu. 

• Cerințe speciale privind participarea, evaluarea și punerea în aplicare: A se vedea 
apendicele 1 la programul de lucru 

• Tipurile de subvenție care vor fi acordate sunt specificate în anexa 3 la programul de lucru 
pentru cooperare. 


