
Ansökningsomgångens titel: ICT - Ansökningsomgång 3  

• Ansökningsomgångens identifieringskod: FP7-ICT-2007-3 

• Dag för offentliggörande: 4 december 2007 

• Sista inlämningsdag: 8 april 2008, klockan 17:00 lokal tid (Bryssel) 

• Preliminär budget: 265 miljoner euro 
Budgeten för den här ansökningsomgången är preliminär. Den slutliga budgeten för 
ansökningsomgången, som fastställs efter projektutvärderingarna, kan emellertid variera 
med upp till 10 % av det samlade värdet av ansökningsomgången. 
Alla budgetsiffror som anges i den här ansökningsomgången är preliminära. Fördelningen 
av delbudgetarna för den här ansökningsomgången, efter projektutvärderingarna, kan 
variera med upp till 10 % av det samlade värdet av ansökningsomgången. 

• Teman som berörs: 

Utmaning Syfte Finansieringsmetoder
1 

 
Utmaning 2: Kognitiva system, 
interaktion, robotteknik 

ICT-2007.2.2 Kognitiva system, 
interaktion, robotteknik 

CP, NoE, CSA 
(endast CA) 

Utmaning 4: Digitala bibliotek och 
innehåll 

ICT-2007.4.3 Digitala bibliotek 
och teknikunderstött lärande 

CP, NoE, CSA 

 ICT-2007.4.4 Intelligent 
innehåll och semantik 

CP, NoE, CSA 

Framtida och ny teknik ICT-2007.8.4 Vetenskapen om 
komplexa system för IKT med 
social intelligens 

CP (endast IP), CSA 
(endast CA) 

 ICT-2007.8.5 Inbäddad 
intelligens 

CP, CSA (endast 
CA) 

 ICT-2007.8.6 ”ICT forever 
yours” 

CP (endast IP), CSA 
(endast CA) 

Övergripande stödåtgärder ICT-2007.9.2 Internationellt 
samarbete 

CSA 

 ICT-2007.9.3 
Gränsöverskridande samarbete 
mellan nationella 
kontaktpunkter 

CSA 

 

• Utvärderingsförfarande:  

− Inlämningsförfarandet genomförs i ett steg.  
− Utvärderingskriterierna och underkriterierna (inklusive vikter och tröskelvärden), samt 

ansöknings-, urvals- och tilldelningskriterierna för de olika finansieringsmetoderna 
fastställs i bilaga 2 till detta arbetsprogram. 

                                                 
1 I varje förslag måste den typ av finansieringsmetod som används anges (IP eller STREP för CP, i tillämpliga 
fall, CA eller SA för CSA, i tillämpliga fall). 



• Preliminär tidtabell för utvärdering och avtal: Avtalsförhandlingarna för de utvalda 
förslagen förväntas komma igång i juli 2008.  

• Konsortieavtal: Deltagare i alla åtgärder som genomförs till följd av denna 
ansökningsomgång måste sluta konsortieavtal. 

• Särskilda krav för deltagande, utvärdering och genomförande: Se tillägg 1 till 
arbetsprogrammet 

• De olika formerna av bidrag som kommer att erbjudas anges i bilaga 3 till 
arbetsprogrammet om samarbete. 


