
Pályázat neve: Információs és kommunikációs technológiák 

• A felhívás azonosítója: FP7-ICT-2007-1 

• Közzététel napja: 2007. december 221 

• Benyújtási határidő: 8/05/2007, 17.00 (brüsszeli helyi idő szerint)2 

• Irányadó költségvetés: 1 019 millió euro 

• Pályázati témakörök: 

Feladat Célkitűzések Finanszírozási 
rendszerek3 

 
3.1: Mindent átható, megbízható 
hálózati és szolgáltatási 
infrastruktúrák 

ICT-2007.1.1 A jövő hálózata CP, NoE, CSA 

 ICT-2007.1.2 Szolgáltatás- és 
szoftverfejlesztés, infrastruktúra 
és tervezés 

CP, NoE, CSA 

 ICT-2007.1.2 Szolgáltatás- és 
szoftverfejlesztés, infrastruktúra 
és tervezés 

CP, NoE, CSA 

 ICT-2007.1.3 Informatikai és 
kommunikációs technológia a 
hálózattal rendelkező 
vállalkozások számára 

CP, CSA 

 ICT-2007.1.4 Biztonságos, 
megbízható és hiteles 
infrastruktúrák 

CP, NoE, CSA 

 ICT-2007.1.5 Hálózatba 
kapcsolt médiumok 

CP, NoE, CSA 

3.2: Kognitív rendszerek, 
interakció, robotika 

ICT-2007.2.1 Kognitív 
rendszerek, interakció, robotika  

CP, NoE, CSA 

3.3: Alkatrészek, rendszerek, 
tervezés 

ICT-2007.3.1 Jövő generációs 
nanoelektronikai alkatrészek és 
elektronikus integráció 

CP, NoE, CSA 

 ICT-2007.3.2 Organikus és 
nagyfelületű elektronika és 
megjelenítési rendszerek 

CP, NoE, CSA 

 ICT-2007.3.3 Beágyazott 
rendszer fejlesztés 

CP (csak STREP), 
NoE, CSA 

 ICT-2007.3.4 Számítástechnikai 
rendszerek 

CP (csak STREP), 
NoE 

3.4: Digitális könyvtárak és ICT-2007.4.1 Digitális CP, NoE, CSA 
                                                 
1 A felhívás közzétételéért felelős főigazgató a közzététel tervezett időpontja előtt vagy után legfeljebb egy-egy 
hónappal teheti közzé ezt a felhívást. 
2 A közzététel idején a közzétételért felelős főigazgató ezt a határidőt legfeljebb két hónappal elhalaszthatja. 
3 Minden pályázatban fel kell tüntetni a vonatkozó finanszírozási rendszert (CA esetén IP vagy STREP, CSA 
esetén pedig CA vagy SA). 



tartalmak könyvtárak és technológiailag 
támogatott tanulás 

 ICT-2007.4.2 Intelligens 
tartalmak és szemantika 

CP, NoE, CSA 

3.5: A fenntartható és személyre 
szabott egészségügy ellátás felé 

ICT-2007.5.1 Személyes, 
helyszíni vizsgálatra alkalmas 
egészségügyi diagnosztikai és 
megfigyelési rendszerek 

CP (csak IP), NoE 

 ICT-2007.5.2 Korszerű 
kockázat felmérési és 
betegbiztonsági IKT 
(informatikai és kommunikációs 
technológia) 

CP, CSA 

3.6: Mobilitást, környezetvédelmi 
fenntarthatóságot szolgáló és 
energiával kapcsolatos ITK 

ICT-2007.6.1 Intelligens 
járművekkel és mobilitást 
elősegítő szolgáltatásokkal 
kapcsolatos ITK 

CP, CSA 

3.7: Önálló életmódot és 
beilleszkedést szolgáló ITK 

ICT-2007.7.1 IKT és öregedés CP, CSA 

3.8: Jövőbeni és kialakulóban 
lévő technológiák 

ICT-2007.8.1 Nano-méretű IKT 
eszközök és rendszerek 

CP, CSA (csak CA) 

 ICT-2007.8.2 Mindent átható 
adaptáció 

CP, CSA (csak CA) 

 ICT-2007.8.3 Bio-IKT 
konvergencia 

CP, CSA (csak CA) 

3.9 Horizontális támogató 
intézkedések 

ICT-2007.9.1 Nemzetközi 
együttműködés 

CSA 

 

• Értékelési eljárás:  

− Az elbírálás egy lépcsőben történik.  
− A pályázatok távértékeléssel is elbírálhatók. 
− Az egyes pályázati rendszerekre vonatkozó jogosultsági és értékelési kritériumokat és 

alkritériumokat (beleértve az egyes kritériumok súlyát és küszöbértékét) e 
munkaprogram 2. melléklete tartalmazza.  

• Az elbírálás és a szerződéskötés tájékoztató jellegű ütemezése:  

Az előzetes válogatásba bekerült pályázatokkal kapcsolatos szerződéskötési tárgyalások 
várhatóan 2007. június/július hónapban kezdődnek meg.  

• Konzorcium-megállapodások: 

Az RTD intézkedések e felhívás alapján kiválasztott résztvevőinek konzorcium-
megállapodást kell kötni. 

• A részvétel, értékelés és végrehajtás egyedi előírásai: Lásd az 1. mellékletet. 

• Az együttműködési munkaprogram 3. melléklete határozza meg az odaítélt támogatás 
formáit.  

 


