
Naziv razpisa: Razpis 3 za informacijske in komunikacijske tehnologije  

• Identifikacijska oznaka razpisa: FP7-ICT-2007-3 

• Datum objave: 4. december 2007 

• Rok za oddajo: 8. april 2008 do 17.00 ure po bruseljskem času 

• Okvirni proračun: 265 milijonov EUR 
Proračun za ta razpis je okviren. Končni proračun za ta razpis se po vrednotenju projektov 
lahko razlikuje do 10 % celotne vrednosti razpisa.  
Vsi proračunski zneski iz tega razpisa so okvirni. Porazdelitev sredstev podproračunov iz 
tega razpisa se po vrednotenju projektov lahko razlikuje do 10 % celotne vrednosti razpisa. 
Razpisana področja:  

Izziv Cilji Sheme financiranja1 
 

Izziv 2: Kognitivni sistemi, 
interakcija, robotika 

ICT-2007.2.2 Kognitivni 
sistemi, interakcija, robotika 

CP, NoE, CSA (samo 
CA) 

Izziv 4: Digitalne knjižnice in 
vsebine 

ICT-2007.4.3 Digitalne 
knjižnice in s tehnologijo 
okrepljeno učenje 

CP, NoE, CSA 

 ICT-2007.4.4 Inteligentna 
vsebina in semantika 

CP, NoE, CSA 

Prihodnje in nastajajoče 
tehnologije 

ICT-2007.8.4 Znanost 
kompleksnih sistemov za 
družbeno inteligentne IKT 

CP (samo IP), CSA 
(samo CA) 

 ICT-2007.8.5 Utelešena 
inteligenca 

CP, CSA (samo CA) 

 ICT-2007.8.6 Trajnostne in 
zanesljive IKT („ICT forever 
yours“) 

CP (samo IP), CSA 
(samo CA) 

Dejavnosti horizontalne podpore ICT-2007.9.2 Mednarodno 
sodelovanje 

CSA 

 ICT-2007.9.3 Transnacionalno 
sodelovanje med nacionalnimi 
kontaktnimi točkami 

CSA 

 

• Postopek ocenjevanja:  

− Uporabil se bo enostopenjski postopek.  
− Merila in podmerila za ocenjevanje (vključno s ponderji in pragovi) so skupaj z merili 

upravičenosti ter izbirnimi in dodelitvenimi merili za različne sheme financiranja 
določena v Prilogi 2 k temu delovnemu programu. 

• Okvirni rok za ocenjevanje in sklepanje pogodb: pričakuje se, da se bodo pogajanja o 
pogodbah za ožji seznam predlogov začela julija 2008.  

                                                 
1 Pri vsakem predlogu mora biti navedena vrsta uporabljene sheme financiranja (IP ali STREP za CP, kjer je to 
primerno; CA ali SA za CSA, kjer je to primerno). 



• Konzorcijske pogodbe: udeleženci vseh dejavnosti iz tega razpisa morajo skleniti 
konzorcijsko pogodbo. 

• Posebne zahteve za udeležbo, ocenjevanje in izvajanje: glej Dodatek 1 k temu delovnemu 
programu. 

• Oblike nepovratnih sredstev, ki bodo ponujena, so določene v Prilogi 3 k delovnemu 
programu Sodelovanje. 


