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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων έµµεσης δράσης ΕΤΑ στο πλαίσιο του ειδικού προγράµµατος
έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης «Ολοκλήρωση και ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου
Έρευνας»
Θεµατικό πεδίο προτεραιότητας: «Υποστήριξη πολιτικών και πρόβλεψη επιστηµονικών και τεχνολογικών
αναγκών»
Αναγνωριστικός κωδικός των προσκλήσεων: FP6-2005-SSP-5A
(2005/C 325/14)
1. Σύµφωνα µε την απόφαση αριθ. 1513/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
27ης Ιουνίου 2002, για το έκτο πρόγραµµα πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και
επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, µε σκοπό τη συµβολή στη δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας
και στην καινοτοµία (2002-2006) (1), το Συµβούλιο θέσπισε, στις 30 Σεπτεµβρίου 2002, το ειδικό πρόγραµµα έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης «Ολοκλήρωση και ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου
Έρευνας» (2002-2006) (2) (στο εξής «ειδικό πρόγραµµα»).

Κατ' εφαρµογή του άρθρου 5, παράγραφος 1, του ειδικού προγράµµατος, η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (στο εξής «Επιτροπή») εξέδωσε, στις 9 ∆εκεµβρίου 2002, ένα πρόγραµµα εργασίας (3) (στο εξής
«πρόγραµµα εργασίας») στο οποίο προσδιορίζονται λεπτοµερέστερα οι στόχοι και οι επιστηµονικές και τεχνολογικές προτεραιότητες του ειδικού προγράµµατος καθώς και το χρονοδιάγραµµα υλοποίησής του.

Σύµφωνα µε το άρθρο 9, παράγραφος 1, του κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,
της 16ης ∆εκεµβρίου 2002, σχετικά µε τους κανόνες συµµετοχής επιχειρήσεων, κέντρων ερευνών και πανεπιστηµίων και τους κανόνες διάδοσης των αποτελεσµάτων της έρευνας για την υλοποίηση του έκτου προγράµµατος πλαισίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2002-2006) (4) (στο εξής «κανόνες συµµετοχής»), οι προτάσεις
έµµεσης δράσης ΕΤΑ υποβάλλονται στα πλαίσια προσκλήσεων υποβολής προτάσεων.

2. Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων έµµεσης δράσης ΕΤΑ (στο εξής «προσκλήσεις») απαρτίζονται από
το παρόν γενικό µέρος και από τους ειδικούς όρους που περιγράφονται στο παράρτηµα. Το παράρτηµα αυτό
παρέχει κυρίως πληροφορίες σχετικά µε την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προτάσεων έµµεσης
δράσης ΕΤΑ, την ενδεικτική ηµεροµηνία ολοκλήρωσης των αξιολογήσεων, τον ενδεικτικό προϋπολογισµό, τα
εκάστοτε µέσα και πεδία, τα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων έµµεσης δράσης ΕΤΑ, τον ελάχιστο αριθµό
συµµετεχόντων και τους ενδεχόµενους περιορισµούς.

3. Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα για τα οποία δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού που προβλέπονται στους
κανόνες συµµετοχής, αφενός, και στο άρθρο 114, παράγραφος 2, του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ.
1605/2002 του Συµβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δηµοσιονοµικού κανονισµού που
εφαρµόζεται στον γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (5), αφετέρου, καλούνται να υποβάλουν
στην Επιτροπή, υπό την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων που καθορίζονται στους κανόνες συµµετοχής
και στην εκάστοτε πρόσκληση, προτάσεις έµµεσης δράσης ΕΤΑ (στο εξής «προτείνοντες»).

Η εκπλήρωση των όρων συµµετοχής εξακριβώνεται στο πλαίσιο της διαπραγµάτευσης της εκάστοτε έµµεσης
δράσης ΕΤΑ. Οι προτείνοντες θα πρέπει ωστόσο να έχουν προηγουµένως υπογράψει δήλωση µε την οποία θα
βεβαιώνουν ότι δεν εµπίπτουν σε καµία από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 93, παράγραφος 1,
του δηµοσιονοµικού κανονισµού. Θα πρέπει επίσης να έχουν υποβάλει στην Επιτροπή τις πληροφορίες που
προβλέπονται στο άρθρο 173, παράγραφος 2, του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 2342/2002 της Επιτροπής, της 23ης ∆εκεµβρίου 2002, για τη θέσπιση των κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (EK, Ευρατόµ)
αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου, για τη θέσπιση του δηµοσιονοµικού κανονισµού που εφαρµόζεται στον
γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (6).
(1) ΕΕ L 232 της 29.8.2002, σ. 1.
(2) ΕΕ L 294 της 29.10.2002, σ. 1.
(3) Απόφαση C(2002) 4789 της Επιτροπής, όπως έχει τροποποιηθεί µε τις C(2003)577, C(2003)955, C(2003)1952,
C(2003)3543, C(2003)3555, C(2003)4609, C(2003)5183, C(2004)433, C(2004)2002, C(2004)2727, C(2004)3324,
C(2004)4178, C(2004)5286, C(2005)27, C(2005)961, C(2005)2076, C(2005)2747, C(2005)3244, C(2005)3390,
C(2005)4006, C(2005)4008, και C(2005)5588, — καµία από τις αποφάσεις αυτές δεν έχει δηµοσιευθεί.
4
( ) ΕΕ L 355 της 30.12.2002, σ. 23.
(5) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
(6) ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 1.
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Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα εφαρµόζει πολιτική ίσων ευκαιριών και, στο πλαίσιο αυτό, ενθαρρύνει ιδιαίτερα την
υποβολή, ή τη συµµετοχή στην υποβολή, προτάσεων έµµεσης δράσης ΕΤΑ εκ µέρους γυναικών.
4. Η Επιτροπή θέτει στη διάθεση των προτεινόντων σχετικούς µε την πρόσκληση «οδηγούς για την υποβολή
προτάσεων» οι οποίοι περιέχουν πληροφορίες που αφορούν την εκπόνηση και την υποβολή προτάσεων έµµεσης
δράσης ΕΤΑ, καθώς και τις «Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις διαδικασίες αξιολόγησης και επιλογής
προτάσεων» (1). Οι οδηγοί και οι κατευθυντήριες γραµµές, όπως και το πρόγραµµα εργασίας και άλλες πληροφορίες σχετικές µε τις προσκλήσεις, διατίθενται από την Επιτροπή στις κατωτέρω διευθύνσεις:
European Commission
Research Directorate-General
B-1049 Brussels
Φαξ: (32-2) 295 60 33
∆ιεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου: rtd-policies@cec.eu.int
∆ιεύθυνση Internet: http://europa.eu.int/comm/research/fp6/ssp/index_en.htm
5. Οι προτείνοντες υποχρεούνται να υποβάλουν την εκάστοτε πρόταση έµµεσης δράσης ΕΤΑ µόνο σε ηλεκτρονική µορφή, µε χρήση του βασιζόµενου σε τεχνολογία παγκόσµιου ιστού ηλεκτρονικού συστήµατος
υποβολής προτάσεων [EPSS (2)]. Σε εξαιρετικές ωστόσο περιπτώσεις, ο εκάστοτε συντονιστής µπορεί να
ζητήσει από την Επιτροπή να του επιτρέψει να υποβάλει την πρόταση σε έντυπη µορφή πριν από την
καταληκτική ηµεροµηνία της υπόψη πρόσκλησης. Το σχετικό αίτηµα πρέπει να υποβληθεί εγγράφως σε µία
από τις ακόλουθες διευθύνσεις:
European Commission
Unit A 1
Directorate General RTD
SDME 2/73
B-1049 Brussels
∆ιεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου: rtd-policies@cec.eu.int
Στο αίτηµα πρέπει να διευκρινίζονται οι λόγοι για τους οποίους ζητείται εξαίρεση από την υποχρέωση
υποβολής των προτάσεων έµµεσης δράσης ΕΤΑ σε ηλεκτρονική µορφή. Οι προτείνοντες που επιθυµούν να
υποβάλουν πρόταση σε έντυπη µορφή οφείλουν να διασφαλίσουν ότι το αντίστοιχο αίτηµα εξαίρεσης και οι
συναφείς διαδικασίες διεκπεραιώνονται εγκαίρως ώστε να τηρηθεί η καταληκτική ηµεροµηνία της πρόσκλησης.
Όλες οι προτάσεις έµµεσης δράσεις ΕΤΑ πρέπει να περιέχουν δύο µέρη: τα έντυπα (µέρος Α) και το περιεχόµενο (µέρος Β).
Οι προτάσεις έµµεσης δράσης ΕΤΑ είναι δυνατό να συνταχθούν είτε επιγραµµικά (on-line) είτε απογραµµικά
(off-line) και να υποβληθούν επιγραµµικά. Το µέρος Β των προτάσεων έµµεσης δράσης ΕΤΑ πρέπει να
υποβληθεί αποκλειστικά σε µορφή PDF («portable document format» , συµβατή µε Adobe Version 3 ή µεταγενέστερη µε ενσωµατωµένες γραµµατοσειρές). Συµπιεσµένα («zipped» ) αρχεία θα αποκλείονται.
Το λογισµικό εργαλείο EPSS (προς απογραµµική ή επιγραµµική χρήση) διατίθεται στην ιστοθέση Cordis, στη
διεύθυνση www.cordis.lu.
Προτάσεις έµµεσης δράσης ΕΤΑ που υποβάλλονται επιγραµµικά και οι οποίες είναι ατελείς, δυσανάγνωστες ή
περιέχουν ηλεκτρονικούς ιούς θα αποκλείονται.
Προτάσεις έµµεσης δράσης ΕΤΑ που υποβάλλονται σε ηλεκτρονικό µέσο αφαιρούµενης αποθήκευσης (π.χ.
CD-ROM, δισκέτα), µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή µέσω τηλεοµοιοτυπίας θα αποκλείονται.
Κάθε πρόταση για έµµεση δράση ΕΤΑ της οποίας επετράπη η υποβολή της σε έντυπη µορφή και είναι ατελής
θα αποκλείεται.
Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά µε τους διάφορους τρόπους υποβολής προτάσεων παρέχονται στο
παράρτηµα Θ των «Κατευθυντήριων γραµµών σχετικά µε τις διαδικασίες αξιολόγησης και επιλογής
προτάσεων».
(1) C(2003)883 της 27.3.2003, όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την C(2003)4350 της 25.11.2003.
(2) Το EPSS είναι ένα εργαλείο το οποίο διευκολύνει την ηλεκτρονική εκπόνηση και υποβολή προτάσεων.
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6. Οι προτάσεις έµµεσης δράσης ΕΤΑ πρέπει να παραληφθούν από την Επιτροπή το αργότερο κατά την
καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής που καθορίζεται στην εκάστοτε πρόσκληση. Προτάσεις έµµεσης
δράσης ΕΤΑ οι οποίες παραλαµβάνονται µετά την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υποβολής θα αποκλείονται.
Προτάσεις έµµεσης δράσης ΕΤΑ οι οποίες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ως προς τον ελάχιστο αριθµό συµµετεχόντων που καθορίζονται στην εκάστοτε πρόσκληση θα αποκλείονται.
Θα αποκλείονται επίσης και οι προτάσεις έµµεσης δράσης ΕΤΑ οι οποίες δεν πληρούν τα τυχόν πρόσθετα
κριτήρια επιλεξιµότητας που ορίζονται στο πρόγραµµα εργασίας.
7. Σε περίπτωση υποβολής διαδοχικών εκδόσεων της ίδιας πρότασης έµµεσης δράσης ΕΤΑ, η Επιτροπή θα
εξετάσει µόνο την έκδοση της πρότασης που έχει παραληφθεί τελευταία πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία
και ώρα υποβολής που υποδεικνύεται στην υπόψη πρόσκληση.
8. Εφόσον αυτό προβλέπεται στην πρόσκληση, ορισµένες προτάσεις έµµεσης δράσης ΕΤΑ είναι δυνατό θα
ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο µεταγενέστερης αξιολόγησης.
9. Οι προτείνοντες πρέπει να βεβαιώνονται ότι, σε κάθε αλληλογραφία σχετική µε την υπόψη πρόσκληση (π.χ.
αίτηση πληροφοριών ή υποβολή πρότασης έµµεσης δράσης ΕΤΑ), αναφέρεται ο αναγνωριστικός κωδικός της
πρόσκλησης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1. Ειδικό πρόγραµµα: «Ολοκλήρωση και ενίσχυση του ΕΧΕ»
2. ∆ραστηριότητα: Ειδική δραστηριότητα που αφορά την έρευνα µε γνώµονα τις πολιτικές στο πλαίσιο της ενότητας
«Υποστήριξη πολιτικών και πρόβλεψη επιστηµονικών και τεχνολογικών αναγκών»
3. Τίτλος της πρόσκλησης: Επιστηµονική υποστήριξη πολιτικών (SSP)
4. Αναγνωριστικός κωδικός της πρόσκλησης: FP6-2005-SSP-5A
5. Ηµεροµηνία δηµοσίευσης της πρόσκλησης: 22 ∆εκεµβρίου 2005
6. Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προτάσεων: 22 Μαρτίου 2006, ώρα 5.00 µ.µ. (τοπική ώρα Βρυξελλών)
7. Συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισµός:
Μέσα (*)

εκατ. ευρώ

STREP, CA και SSA

77

(*) STREP = ειδικό στοχοθετηµένο ερευνητικό έργο· CA = δράση συντονισµού· SSA = δράση ειδικής στήριξης

8. Πεδία που καλύπτει η πρόσκληση και προβλεπόµενα µέσα:
Πεδία στο πλαίσιο της προτεραιότητας «Αειφόρος διαχείριση των
φυσικών πόρων της Ευρώπης»

Εργασίες

Μέσα

8.1. B.1.1.
Εκσυγχρονισµός και αειφορία της γεωργίας και της δασοκοµίας, συµπεριλαµβανοµένου του πολυλειτουργικού τους
ρόλου για την αειφόρο ανάπτυξη και την προαγωγή των
αγροτικών περιοχών

1, 2, 3, 4, 5, 7,
8, 9, 12, 13,
14, 15, 16, 20,
21, 24, 26

STREP

8.1. B.1.2.
Εργαλεία και µέθοδοι αξιολόγησης για αειφόρο διαχείριση
της γεωργίας και της δασοκοµίας

10, 11, 17, 18,
19, 22, 23, 25,
27, 28, 29

SSA ή CA

6, 30

CA

1, 2, 3, 4, 5, 6,
8, 9, 10, 11

STREP

7, 12

CA

13

SSA

8.1. B.1.4.
Νέες και φιλικότερες προς το περιβάλλον µέθοδοι παραγωγής που επιτρέπουν τη βελτίωση της υγείας και της
διαβίωσης των ζώων, συµπεριλαµβανοµένης της έρευνας για
ζωικές ασθένειες όπως ο αφθώδης πυρετός και η κλασική
πανώλης των χοίρων, και της ανάπτυξης ιχνηθετικών
εµβολίων

1

CA

2

STREP

3, 4, 5

SSA

8.1. B.1.5.
Περιβαλλοντική εκτίµηση (έδαφος, ύδατα, ατµόσφαιρα,
θόρυβος καθώς και συνέπειες των χηµικών ουσιών)

1, 2, 4, 5, 6, 8,
9

STREP

3

SSA

7

CA

1, 3

STREP

2

CA

8.1. B.1.3.
Εκσυγχρονισµός και αειφορία της αλιείας, συµπεριλαµβανοµένων των συστηµάτων υδατοκαλλιέργειας

8.1. B.1.6.
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών τεχνολογιών προς υποστήριξη
των πολιτικών αποφάσεων, ιδίως όσον αφορά αποτελεσµατικές αλλά µη δαπανηρές τεχνολογίες για την τήρηση της
περιβαλλοντικής νοµοθεσίας

Ενδεικτική χρηµατδ.
συνεισφορά της ΕΚ
(εκατ. ευρώ)

13,2

13,6

1,3

6,9

1,3
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Πεδία στο πλαίσιο της προτεραιότητας «Κατοχύρωση της υγείας,
της ασφάλειας και του µέλλοντος των Ευρωπαίων»

C 325/33

Εργασίες

Μέσα

Ενδεικτική χρηµατδ.
συνεισφορά της ΕΚ
(εκατ. ευρώ)

8.1. B.2.1.
Καθοριστικοί παράγοντες για την κατάσταση της υγείας και
παροχή αειφόρων και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και συνταξιοδοτικών συστηµάτων
(ιδίως στο πλαίσιο της γήρανσης του πληθυσµού και της
δηµογραφικής εξέλιξης)

1, 4, 6

STREP

2, 3, 7

CA

5

SSA

8.1. B.2.2.
Ζητήµατα δηµόσιας υγείας (συµπεριλαµβάνονται η επιδηµιολογία που συµβάλλει στην πρόληψη των ασθενειών και στην
αντιµετώπιση νεοεµφανιζόµενων σπάνιων και µεταδοτικών
ασθενειών, οι αλλεργίες, οι διαδικασίες ασφαλούς αιµοδοσίας
και δωρεάς οργάνων, οι µέθοδοι δοκιµών χωρίς χρήση ζώων)

1, 2, 3,

STREP

4

CA

5

SSA

8.1. B.2.3.
Επιπτώσεις των περιβαλλοντικών προβληµάτων στην υγεία
(συµπεριλαµβάνονται η ασφάλεια κατά την εργασία και οι
µέθοδοι εκτίµησης κινδύνων και ο µετριασµός των κινδύνων
φυσικών καταστροφών για τους ανθρώπους)

1, 3

STREP

2

CA

2,5

8.1. B.2.4.
Ζητήµατα που αφορούν την ποιότητα ζωής των ατόµων µε
ειδικές ανάγκες και αναπηρίες (συµπεριλαµβανοµένων των
ίσων ευκαιριών πρόσβασης)

1, 2

SSA

0,7 — 0,8

8.1. B.2.5.
Συγκριτική έρευνα για τους παράγοντες στους οποίους
βασίζονται τα ρεύµατα µετανάστευσης και προσφύγων,
συµπεριλαµβανοµένης της παράνοµης µετανάστευσης και του
εµπορίου ανθρώπων

1, 2

STREP ή CA

1,0 — 1,5

8.1. B.2.6.
Βελτιωµένα µέσα πρόβλεψης της εξέλιξης και των αιτίων της
εγκληµατικότητας, και για την εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας των πολιτικών πρόληψης του εγκλήµατος· εκτίµηση
των νέων προκλήσεων που συνδέονται µε την παράνοµη
χρήση ναρκωτικών

1, 2, 3

STREP ή CA

1,5 — 2,25

8.1. B.2.7.
Ζητήµατα σχετικά µε την πολιτική προστασία (συµπεριλαµβανοµένης της βιοασφάλειας και της προστασίας από κινδύνους
που απορρέουν από τροµοκρατικές επιθέσεις), και τη διαχείριση κρίσεων

1

SSA

Πεδία στο πλαίσιο της προτεραιότητας «Υποστήριξη του
οικονοµικού δυναµικού και της συνοχής µιας ευρύτερης και πιο
ολοκληρωµένης Ευρωπαϊκής Ένωσης»

Εργασίες

7,4 — 7,9

5,3 — 5,8

0,5

Μέσα

8.1. B.3.1.
Υποστήριξη της πολιτικής στους τοµείς της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης, της αειφόρου ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και του εµπορίου (συµπεριλαµβάνεται η βελτίωση
των µέσων αξιολόγησης της οικονοµικής ανάπτυξης και
συνοχής)

ΕΚΛΕΙΣΑΝ

ΕΚΛΕΙΣΑΝ

8.1. B.3.2.
Ανάπτυξη εργαλείων, δεικτών και επιχειρησιακών παραµέτρων
για την αξιολόγηση των επιδόσεων (οικονοµικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών) των αειφόρων συστηµάτων µεταφορών και ενέργειας

1, 5, 6

STREP

2, 3, 4, 7, 8, 10

SSA

9

CA

8.1. B.3.3.
Σφαιρική ανάλυση της ασφάλειας και συστήµατα επικύρωσης
για τις µεταφορές και έρευνα σχετικά µε τους κινδύνους
ατυχηµάτων και την ασφάλεια στα συστήµατα κινητικότητας

1

SSA

Ενδεικτική χρηµατδ.
συνεισφορά της ΕΚ
(εκατ. ευρώ)

ΕΚΛΕΙΣE

9,6

1,1
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Εργασίες

Μέσα

8.1. B.3.4.
Πρόβλεψη και ανάπτυξη καινοτόµων πολιτικών υπέρ της
µεσοπρόθεσµης και µακροπρόθεσµης αειφορίας

1, 3, 4, 5, 6

STREP

2

SSA

8.1. B.3.5.
Θέµατα σχετικά µε την κοινωνία της πληροφορίας (όπως
διαχείριση και προστασία των ψηφιακών στοιχείων, πρόσβαση
στην κοινωνία της πληροφορίας για όλους)

ΕΚΛΕΙΣAN

ΕΚΛΕΙΣAN

8.1. B.3.6.
Προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς και σχετικές
στρατηγικές διατήρησης

1, 2, 4, 5

STREP

3

CA

6, 7

SSA

ΕΚΛΕΙΣAN

ΕΚΛΕΙΣAN

8.1. B.3.7.
Βελτίωση της ποιότητας, της προσπελασιµότητας και της
διάδοσης των ευρωπαϊκών στατιστικών

Ενδεικτική χρηµατδ.
συνεισφορά της ΕΚ
(εκατ. ευρώ)

3,9
ΕΚΛΕΙΣE

4,0

ΕΚΛΕΙΣE

9. Ελάχιστος αριθµός συµµετεχόντων (1):
Μέσα

Ελάχιστος αριθµός συµµετεχόντων

STREP και CA

Τρεις, ανεξάρτητες µεταξύ τους νοµικές οντότητες, εγκατεστηµένες σε 3
διαφορετικά ΚΜ ή ΣΚ, εκ των οποίων τουλάχιστον 2 είναι ΚΜ ή ΣΥΚ.

SSA

1 νοµική οντότητα από ένα ΚΜ ή ΣΚ

10. Περιορισµοί ως προς τη συµµετοχή: Κανένας περιορισµός
11. Συµφωνίες κοινοπραξίας: Οι συµµετέχοντες σε δράση ΕΤΑ που απορρέει από την παρούσα πρόσκληση δεν είναι υποχρεωµένοι να συνάψουν συµφωνία κοινοπραξίας
12. ∆ιαδικασία αξιολόγησης:
Η αξιολόγηση θα διεξαχθεί σε ένα µόνο στάδιο.
Κατά την αξιολόγηση των προτάσεων δεν θα τηρηθεί ανωνυµία
13. Κριτήρια αξιολόγησης: για τα κριτήρια αξιολόγησης (και τους αντίστοιχους συντελεστές στάθµισης και ελάχιστες βαθµολογίες, καθώς και τη συνολική ελάχιστη βαθµολογία) που ισχύουν για κάθε µέσο, βλέπε παράρτηµα Β του προγράµµατος
εργασίας
14. Ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα αξιολόγησης και σύναψης συµβάσεων:
Αποτελέσµατα αξιολόγησης: λαµβανοµένου υπόψη του εύρους της SSP καθώς και της ανάγκης εξασφάλισης συνέπειας
προς τις θεµατικές προτεραιότητες του προγράµµατος εργασίας, οι αξιολογήσεις θα διεξαχθούν σε διάφορες ηµεροµηνίες
και τα αποτελέσµατα δεν αναµένεται να είναι διαθέσιµα πριν από τον Ιούλιο του 2006.
Υπογραφή συµβάσεων: εκτιµάται ότι οι πρώτες συµβάσεις που θα συναφθούν βάσει της παρούσας πρόσκλησης θα τεθούν
σε ισχύ εντός του τελευταίου τριµήνου του 2006.

(1) ΚΜ = κράτη µέλη της ΕΕ· ΣΚ (συµπερλβ. ΣΥΚ) = συνδεδεµένα κράτη· ΣΥΚ = συνδεδεµένα υποψήφια κράτη.
Οποιαδήποτε νοµική οντότητα εγκατεστηµένη σε κράτος µέλος ή σε συνδεδεµένο κράτος συγκεντρώνει στους κόλπους της τον απαιτούµενο
αριθµό συµµετεχόντων, µπορεί να είναι ο µοναδικός συµµετέχων σε µια έµµεση δράση.

