
A felhívás címe: IKT – 4. felhívás  

• A pályázati felhívás azonosítója: FP7-ICT-2009-4 

• A közzététel napja: 2008. november 19. 

• Határidő: 2009. április 1., brüsszeli helyi idő szerint 17:00 óra 

• Költségvetés (tájékoztató jellegű adat): 801 millió EUR 

A költségvetés tájékoztató jellegű felosztását lásd az ikt-munkaprogram 5. szakaszában. 

• Pályázati témakörök: 

 

Feladat Célkitűzések Finanszírozási 
rendszerek1 

 
1. feladat: Mindent átható, 
megbízható hálózati és 
szolgáltatási infrastruktúrák 

ICT 2009.1.1. A jövő hálózata CP 

ICT 2009.1.5. Hálózati média és 
háromdimenziós internet 

CP, NoE, CSA 

2. feladat: Kognitív rendszerek, 
interakció, robotika 

ICT 2009.2.1. Kognitív 
rendszerek és robotika 

CP, NoE, CSA 
(csak CA) 

 ICT 2009.2.2. Beszédalapú 
interakció 

CP, NoE 

3. feladat: Alkatrészek, 
rendszerek, tervezés 

ICT 2009.3.2. Félvezető 
alkatrészek tervezése és 
miniatürizált elektronikus 
rendszerek 

CP, CSA 

 ICT 2009.3.3. Rugalmas, 
szerves és nagyfelületű 
elektronika  

CP, NoE, CSA 

ICT 2009.3.4. Beágyazott 
rendszerek tervezése 

CP, CSA 

ICT 2009.3.6. 
Számítástechnikai rendszerek 

CP (csak STREP), 
CSA 

ICT 2009.3.7. Fotonika ERA-NET Plus 

ICT 2009.3.8. Szerves fotonika 
és más diszruptív fotonikai 
technológiák 

CP (csak STREP), 
NoE 

5. feladat: A fenntartható és 
személyre szabott egészségügyi 
ellátás felé 

ICT 2009.5.1. Személyi 
egészségügyi rendszerek 

CP, CSA (csak 
SA) 

ICT 2009.5.2. Ikt a 
betegbiztonság szolgálatában  

CP, CSA (csak 
SA) 

ICT 2009.5.4. Nemzetközi CP (csak STREP) 

                                                 
1 Minden pályázatban fel kell tüntetni a vonatkozó finanszírozási rendszert (CP esetén IP vagy STREP, CSA 
esetén pedig CA vagy SA, szükség szerint) 



virtuális humánfiziológiai 
együttműködés 

6. feladat: Mobilitást, 
környezetvédelmi 
fenntarthatóságot és 
energiahatékonyságot szolgáló ikt 

ICT 2009.6.1. Ikt a mobilitás 
biztonságának és 
energiahatékonyságának 
szolgálatában 

CP, CSA 

ICT 2009.6.3. Ikt az 
energiahatékonyság 
szolgálatában 

CP (csak STREP), 
CSA (csak CA) 

ICT 2009.6.4. Ikt a 
környezetvédelmi 
szolgáltatások és az 
éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodás szolgálatában 

CP (csak STREP), 
CSA (csak SA) 

ICT 2009.6.5. Új ikt-
megoldások intelligens 
villamosenergia-elosztó 
hálózatokhoz (az ikt és az 
energia területére vonatkozó 
közös felhívás) 

CP (csak STREP) 

7. feladat: Ikt az önálló életvitel, a 
beilleszkedés és a közéleti 
részvétel szolgálatában 

ICT 2009.7.1. Ikt és öregedés CP, CSA 

 ICT 2009.7.2. Hozzáférhető, 
életvitelt segítő ikt 

CP, CSA (csak 
CA) 

 ICT 2009.7.3. Ikt a kormányzás 
és a politikaelemzés 
szolgálatában 

CP (csak STREP), 
CSA  

Jövőbeni és feltörekvő 
technológiák 

ICT 2009.8.0. Jövőbeni és 
feltörekvő technológiák – Nyílt 
terület (5. és 6. tétel) 

CP (csak STREP), 
CSA  

 ICT 2009.8.1.,2.,3.,9.,10. 
Jövőbeni és feltörekvő 
technológiák – Proaktív 
kezdeményezések 
 

CP 

Horizontális támogató 
intézkedések 

ICT 2009.9.1. Nemzetközi 
együttműködés 
 

CSA (csak SA) 

 ICT 2009.9.2.  
Kiegészítő támogatás a 
folyamatban lévő projektek 
közötti nemzetközi 
együttműködéshez 

NA 

 ICT 2009.9.3. Más horizontális 
intézkedések  
 

CSA 

 ICT 2009.9.4. Az 
együttműködés erősítése a 
kibővült EU-ban az információs 
és kommunikációs technológiák 

CSA 



kutatása és fejlesztése terén 
  

• Jogosultsági feltételek 

A résztvevő szervezetek minimális számára vonatkozó követelmény minden finanszírozási 
rendszer esetében a részvételi szabályokban van rögzítve. A résztvevők minimális számára 
vonatkozó további részletek az ikt-munkaprogram 1. függelékében találhatók. 

• Értékelési eljárás  

− Az elbírálás egy lépcsőben történik.  
− Az egyes finanszírozási rendszerekre vonatkozó értékelési kritériumokat és 

alkritériumokat (beleértve az egyes kritériumok súlyát és küszöbértékét), valamint a 
jogosultsági, kiválasztási és odaítélési kritériumokat az együttműködési 
munkaprogram 2. melléklete tartalmazza.  

• Az elbírálás és a szerződéskötés tájékoztató jellegű ütemezése  
Az előzetesen kiválasztott pályázatokkal kapcsolatos szerződéskötési tárgyalások 
várhatóan 2009 júniusában/júliusában kezdődnek meg.  

• Konzorciummegállapodások   
Az e felhíváson alapuló tevékenységek valamennyi résztvevőjének 
konzorciummegállapodást kell kötnie. 

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

 


