
Názov výzvy: Výzva IKT 3  

• Identifikátor výzvy: FP7-ICT-2007-3 

• Dátum uverejnenia: 4. december 2007 

• Dátum uzávierky: 8. apríl 2008 o 17:00 bruselského miestneho času 

• Predbežný rozpočet: 265 M€ 
Rozpočet tejto výzvy je predbežný. Konečný rozpočet pridelený na túto výzvu sa však po 
vyhodnotení projektov môže od celkovej hodnoty výzvy líšiť až o 10 %. 
Všetky rozpočtové údaje uvedené v tejto výzve sú predbežné. Rozdelenie na jednotlivé 
rozpočtové položky pre túto výzvu sa však po vyhodnotení projektov môže od celkovej 
hodnoty výzvy líšiť až o 10 %. 

Úloha Ciele Programy 
financovania1 

 
Úloha 2: Kognitívne systémy, 
interakcia, robotika 

ICT-2007.2.2 Kognitívne 
systémy, interakcia, robotika 

CP, NoE, CSA (len 
CA) 

Úloha 4: Digitálne knižnice a obsah ICT-2007.4.3 Digitálne 
knižnice a učenie pomocou 
techniky 

CP, NoE, CSA 

 ICT-2007.4.4 Inteligentný 
obsah a sémantika 

CP, NoE, CSA 

Budúce a nové technológie ICT-2007.8.4 Veda 
komplexných systémov pre 
sociálne inteligentné IKT 

CP (len IP), CSA 
(len CA) 

 ICT-2007.8.5 Zabudovaná 
inteligencia 

CP, CSA (len CA) 

 ICT-2007.8.6 Navždy vaše IKT 
(ICT forever yours) 

CP (len IP), CSA 
(len CA) 

Horizontálne podporné akcie ICT-2007.9.2 Medzinárodná 
spolupráca 

CSA 

 ICT-2007.9.3 Nadnárodná 
spolupráca medzi národnými 
kontaktnými miestami (NCP) 

CSA 

 

• Postup hodnotenia:  

− Použije sa jednostupňový postup predkladania ponúk.  
− Kritériá a čiastkové kritériá hodnotenia (vrátane váh a prahových hodnôt) spolu s 

kritériami spôsobilosti, výberu a pridelenia pre rozličné programy financovania sú 
stanovené v prílohe 2 k pracovnému programu. 

• Predbežný harmonogram hodnotenia a uzatvárania zmlúv: Očakáva sa, že rokovania o 
uzavretí zmluvy pre vybrané návrhy sa začnú v júli 2008.  

                                                 
1 V každom návrhu musí byť uvedený typ programu financovania (IP alebo STREP pre CP, kde je to možné; CA 
alebo SA pre CSA, kde je to možné). 



• Dohody o založení konzorcia: Od účastníkov všetkých akcií vyplývajúcich z tejto výzvy 
sa vyžaduje, aby uzavreli dohodu o konzorciu. 

• Osobitné požiadavky týkajúce sa účasti, hodnotenia a implementácie: Pozri doplnok 1 
k pracovnému programu 

• Typy ponúkaných grantov sú uvedené v prílohe 3 pracovného programu. 


