
KOMMISSIONEN

Indkaldelse af forslag til indirekte FTU-aktioner vedrørende særprogrammet for forskning, tekno-
logisk udvikling og demonstration »Strukturering af det europæiske forskningsrum«

Forskning og innovation: Helpdesk relaterende til immaterielle rettigheder (IPR-Helpdesk)

(Indkaldelsens reference: FP6-2004-INNOV-3)

(2004/C 66/12)

1. I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr.
1513/2002/EF af 27. juni 2002 om Det Europæiske Fælles-
skabs sjette rammeprogram for forskning, teknologisk udvik-
ling og demonstration som bidrag til realiseringen af det euro-
pæiske forskningsrum og til innovation (2002-2006) (1) vedtog
Rådet den 30. september 2002 særprogrammet for forskning,
teknologisk udvikling og demonstration om »Strukturering af
det europæiske forskningsrum« (2002-2006) (2) (herefter
benævnt »særprogrammet«).

På grundlag af særprogrammets artikel 5, stk. 1, vedtog
Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (herefter
benævnt »Kommissionen«) den 6. december 2002 et arbejds-
program (3) (herefter benævnt »arbejdsprogrammet«), som inde-
holder en udførlig redegørelse for målene og de videnskabelige
og teknologiske prioriteter i det pågældende særprogram samt
en tidsplan for gennemførelsen.

I henhold til artikel 9, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets
forordning af 16. december 2002 om deltagelsesregler for virk-
somheder, forskningscentre og universiteter og regler for
formidling af forskningsresultater gældende under gennem-
førelsen af De Europæiske Fællesskabers sjette rammeprogram
(2002-2006) (4) (herefter benævnt »regler for deltagelse«), skal
forslag til indirekte FTU-aktioner indhentes med indkaldelser af
forslag.

2. Nærværende indkaldelse af forslag til indirekte
FTU-aktioner (herefter benævnt »indkaldelsen«) omfatter denne
generelle del samt de specifikke betingelser, der er beskrevet i
bilagene. Bilagene indeholder bl.a. en eller flere tidsfrister for
indsendelse af forslag til indirekte FTU-aktioner, en dato for
hvornår evalueringen af forslagene forventes afsluttet, det vejle-
dende budget, de berørte instrumenter og fagområder, kriteri-
erne for evaluering af forslag til indirekte FTU-aktioner, det
mindste antal deltagere og eventuelle andre begrænsninger.

3. Fysiske eller juridiske personer, der opfylder betingelserne
i reglerne for deltagelse, og som ikke er omfattet af en af

undtagelserne i reglerne for deltagelse eller i artikel 114, stk. 2,
i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni
2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske
Fællesskabers almindelige budget (5), (herefter benævnt
»forslagsstillerne«) opfordres til at tilsende Kommissionen
forslag til indirekte FTU-aktioner — med forbehold af de betin-
gelser, som er opstillet i reglerne for deltagelse og i den pågæl-
dende indkaldelse.

Forslagsstillernes opfyldelse af reglerne for deltagelse vil blive
bekræftet under forhandlingen om den indirekte FTU-aktion.
Inden da skal forslagsstillerne imidlertid underskrive en erklæ-
ring om, at de ikke omfattes af nogle af de tilfælde, som
nævnes i artikel 93, stk. 1, i budgetforordningen. De skal lige-
ledes have givet Kommissionen de oplysninger, der nævnes i
artikel 173, stk. 2, af Kommissionens forordning (EF, Euratom)
nr. 2342/2002 af 23. december 2002, som fastsætter de detal-
jerede regler for gennemførelsen af Rådets forordning (EF,
Euratom) nr. 1605/2002 om budgetforordningen for De Euro-
pæiske Fællesskabers almene budget (6).

Det Europæiske Fællesskab fører aktiv ligestillingspolitik og
hilser i denne forbindelse forslag til indirekte FTU-aktioner
fra kvinder eller forslag til indirekte FTU-aktioner med kvinders
deltagelse særlig velkommen.

4. I forbindelse med indkaldelserne har Kommissionen udar-
bejdet vejledninger for forslagsstillere med oplysninger til hjælp
for udarbejdelsen og indsendelsen af et forslag til indirekte
FTU-aktion. Disse vejledninger samt arbejdsprogrammet og
andre oplysninger vedrørende indkaldelserne kan fås ved
henvendelse til Kommissionen på den følgende adresse:

Europa-Kommissionen
FP6 Information Desk
Generaldirektoratet for Forskning
B-1049 Bruxelles
Internet: www.cordis.lu/fp6
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(1) EFT L 232 af 29.8.2002, s. 1.
(2) EFT L 294 af 29.10.2002, s. 44.
(3) Kommissionens afgørelse K(2002) 4791, som ændret ved Kommis-

sionens afgørelser K(2003) 635, K(2003) 998, K(2003) 1951,
K(2003) 2708 og K(2003) 4571, ingen af dem offentliggjort.

(4) EFT L 355 af 30.12.2002, s. 23.
(5) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(6) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 1.



5. Forslag til indirekte FTU-aktioner skal helst indsendes i
elektronisk format ved brug af systemet til elektronisk indsen-
delse af forslag (EPSS).

Forslag til indirekte FTU-aktioner kan i denne sammenhæng
udarbejdes offline eller online og indsendes online. De forslag,
der udarbejdes med offline versionen af EPSS, kan som et
alternativ indsendes på cd-rom eller diskette (i begge tilfælde
skal der vedlægges en papirkopi af forslaget til en indirekte
FTU-aktion).

EPSS-edb-programmet (til offline- eller online-brug) er tilgæn-
geligt via netstedet Cordis: www.cordis.lu

Forslag til indirekte FTU-aktioner kan også udarbejdes og
indsendes ved brug af formularerne i vejledningen for forslags-
stillere (benævnt »papirversion«).

6. De forslag til indirekte FTU-aktioner, der indsendes med
posten på cd-rom, diskette eller i en papirudgave, skal stiles til
Kommissionen på følgende adresse og mærkes på følgende
måde:

»FP6 — Research Proposal«
(Indkaldelsens reference: FP6-2004-INNOV-3)
Europa-Kommissionen
B-1049 Bruxelles.

Forslag, der afleveres personligt eller via en befuldmægtiget
person (herunder også private kurertjenester (7)) skal afleveres
til Kommissionen på følgende adresse og mærkes på følgende
måde:

»FP6 — Research Proposal«
(Indkaldelsens reference: FP6-2004-INNOV-3)
Europa-Kommissionen
Rue de Genève 1
B-1140 Bruxelles.

Forslag til indirekte FTU-aktioner kan indsendes online via
netstedet Cordis: www.cordis.lu

Forslag til indirekte FTU-aktioner, der indsendes på cd-rom
eller på diskette, og som er ufuldstændige (8), ulæselige (9)

eller indeholder virus, vil ikke komme i betragtning, hvis ikke
en fuldstændig, tilsvarende papirversion er vedlagt i samme
kuvert.

Forslag til indirekte FTU-aktioner, der indsendes online, og som
er ufuldstændige (10), ulæselige (11) eller indeholder virus, vil
ikke komme i betragtning.

Forslag til indirekte FTU-aktioner, der indsendes i papirversion,
og som er ufuldstændige (12), vil ikke komme i betragtning.

Forslag til indirekte FTU-aktioner, der indsendes med elektro-
nisk post (e-post) (13) eller med telefax, vil ikke komme i
betragtning.

7. Forslag til indirekte FTU-aktioner skal være Kommis-
sionen i hænde senest på den dato og det klokkeslæt, der er
fastsat i den pågældende indkaldelse. Forslag til indirekte
FTU-aktioner, som modtages efter denne dato og dette klok-
keslæt, vil ikke komme i betragtning.

Forslag til indirekte FTU-aktioner, der ikke opfylder de fastsatte
betingelser for mindste deltagerantal i den pågældende indkal-
delse, vil ikke komme i betragtning.

Det samme gælder for alle øvrige betingelser for deltagelse,
som er angivet i arbejdsprogrammet.

8. I tilfælde af at det samme forslag indsendes flere gange til
en indirekte FTU-aktion, vil Kommissionen anvende den
seneste version, der er modtaget før datoen og klokkeslættet
for fristen for indsendelse i den pågældende indkaldelse.

Hvis det samme forslag til en indirekte FTU-aktion indsendes i
papirversion og i elektronisk format (cd-rom, diskette, online),
vil Kommissionen kun anvende den tekst, der er indsendt i
elektronisk format.

9. Forslagsstillerne opfordres til, at referencen til den pågæl-
dende indkaldelse anføres i al korrespondance vedrørende
denne (f.eks. anmodning om oplysninger eller indsendelse af
et forslag til indirekte FTU-aktioner).
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(7) Kurertjenester som beder om modtagerens telefonnummer skal
bruge følgende nummer: (32-2) 299 25 05 (Mrs M. Capite).

(8) Alle forslag til indirekte FTU-aktioner skal indeholde to dele: formu-
larerne (del A) og beskrivelsen (del B).

(9) Forslag til indirekte FTU-aktioner skal indsendes i PDF (»portable
document format«, version 3 eller senere med indlejret skrifttype)
eller RTF (»rich text format«).

(10) Se fodnote 8.
(11) Se fodnote 9.
(12) Se fodnote 8.
(13) Dette omfatter ikke forslag til indirekte FTU-aktioner, der er

indsendt online.



BILAG

1. Særprogram: Strukturering af det europæiske forskningsrum.

2. Udvalgt forskningstema/område: Forskning og innovation.

3. Indkaldelsens titel: Helpdesk relaterende til immaterielle rettigheder (IPR-Helpdesk).

4. Indkaldelsens referencenummer: FP6-2004-INNOV-3.

5. Dato for offentliggørelse: 16. marts 2004.

6. Indsendelsesfrist: 16. juni 2004 kl. 17.00 (lokal tid i Bruxelles).

7. Samlet vejledende budget: 4 mio. EUR (for tre år).

8. Område og instrumenter

Område Instrument

1.2.4.3 Specifikke støtteaktioner

9. Mindste antal deltagere

Instrument Mindste antal deltagere

Specifikke støtteaktioner En juridisk enhed

10. Begrænsning for deltagelse: Ingen.

11. Konsortieaftale: Hvor der er tale om konsortier, skal deltagere i FTU-aktioner, der gennemføres som følge af denne
indkaldelse, indgå en konsortieaftale.

12. Evalueringsprocedure

— Evalueringsproceduren gennemføres i en enkelt fase.

— Forslagene bedømmes ikke anonymt.

13. Evalueringskriterier

Nedenfor vises evalueringskriterier og vægtning. Der er ingen tærskler i denne indkaldelse, med undtagelse af
»Relevans« hvor der gælder en grænse på 4 ud af 5 (1).

Evalueringskriterier IPR-Helpdesk

1. Relevans Vægtning: 5 %

2. Støtteaktionens kvalitet Vægtning: 50 %

3. Potentiel indvirkning Vægtning: 5 %

4. Styringens kvalitet Vægtning: 20 %

5. Mobilisering af ressourcer Vægtning: 20 %

Yderligere oplysninger om dette aspekt fremgår af dokumentationen til forslagsindkaldelserne.

14. Vejledende evaluerings- og udvælgelsesfrister

— Evalueringsresultater: forventes af foreligge inden 4 måneder efter den relevante frist i punkt 6.

— Underskrivelse af kontrakt: Det forventes, at den kontrakt, der er knyttet til denne indkaldelse, træder i kraft
1. januar 2005.
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(1) Forslaget skal på en entydig måde tage hånd om målsætningen med denne aktion, som beskrevet i dette arbejdsprogram. Hvis
forslaget ikke opnår tærsklen for »Relevans«, kan evaluering af forslaget blive standset.


