Liite 2
Liite O
Erityisohjelmia "Elämänlaatu ja luonnonvarojen hoitaminen",
"Kilpailukykyinen ja kestävä kasvu" ja "Energia, ympäristö ja kestävä kehitys"
koskevan yhteisen ehdotuspyynnön arviointimenettelyt
TUKI OHJELMAAN HILJATTAIN ASSOSIOITUNEIDEN VALTIOIDEN
(NEWLY ASSOCIATED STATES, NAS) INTEGROINNILLE
EUROOPPALAISEEN TUTKIMUSALUEESEEN
(Liitännäistoimenpiteet)

1. Arvioinnin eteneminen. Arvioinnissa noudatetaan Ehdotusten
-oppaassa kuvattuja vakiomenettelyjä.
1.1
Ennakkorekisteröinti.
ennakkorekisteröintimahdollisuutta.
1.2 Ehdotusten ennakkotarkastus.
ennakkotarkastusmahdollisuutta.
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1.3 Etä- tai postiarviointi. Kaikki arvioinnit suoritetaan yleensä komission valvomissa
tiloissa.
1.4 Arviointiperusteet. Ehdotuspyynnön yhteydessä sovelletaan yleisiä arviointiperusteita.
1.5 Arviointimenettely. Arvioinnissa noudatetaan Ehdotusten arviointimenettelyt -oppaassa
kuvattuja vakiomenettelyjä paitsi, että ehdotusten B-osan nimettömyysvaatimusta ei sovelleta.
Kynnysperusteita käytetään seuraavasti:
Jos alustava arvosana ei ylitä jotakin kynnysarvoa, arvioija lopettaa ehdotuksen arvioinnin ja
ilmoittaa tästä arviointipaneelille. Jos paneelin yksimielisesti antama arvosana on
kynnysarvoa alhaisempi, se merkitään arviointiraportin tiivistelmään eikä muita perusteita
enää arvioida.

2. Arviointiperusteiden erityistulkinta
Toimenpiteiden erityisluonne edellyttää
seuraavasti:

yleisten

arviointiperusteiden

mukauttamista

Tieteellinen ja teknologinen
laadukkuus

Voimavarat, kumppanuudet
ja hallinto

Yhteisön tasolla
saatava lisäarvo/
EU:n politiikka

Yksikön tieteellinen tai
teknologinen laadukkuus:
pysyvän henkilöstön tieteellinen
tai teknologinen asiantuntemus,
tieteellisten tai teknologisten
tulosten ja toimien laatu ja
määrä, yksikön kiinnostavuus
vierailijoiden kannalta, kokemus
verkottumiseen liittyvistä
toimista

Yksikön ja kokonaisuuden
laatu seuraavilta osin:
teoreettisen ja soveltavan
tutkimuksen yhdistäminen,
hallinnosta ja valvonnasta
vastaavan ryhmän taso,
henkilöstön ikäjakautuma ja
ammatillinen pätevyys,
infrastruktuurin ja työympäristön asianmukaisuus
(mukaan lukien
turvallisuusmääräykset ja
tasavertaiset
mahdollisuudet).
Rahoituksen monipuolisuus:
yhteisön osuudella olisi
rahoitettava
enintään
kolmasosa
yksikön
tavallisesta toiminnasta

Ehdotetun
kokonaisuuden
vaikutus
NASvaltioiden
tehokkaammalle
integroinnille
eurooppalaiseen
tutkimusalueeseen

Ehdotetun liitännäistoimenpidekokonaisuuden tieteelliset tai
teknologiset mahdollisuudet ja
vaikutukset:
yhdenmukaisuus
ehdotuspyynnössä
mukana
olevien
erityisohjelmien
aihepiirien kanssa, selkeästi
määritelty
tavoite,
yhteydet
muihin
eurooppalaisiin
yksiköihin, aluetasoa laajempi
merkittävyys ja kiinnostavuus
kansainväliseltä kannalta

Yhteisön
sosiaalisten
tavoitteiden
edistäminen
Ehdotetun
kokonaisuuden
vaikutus yksikön
taloudelliseen ja
yhteiskunnalliseen
merkittävyyteen
NAS-valtioiden
kannalta

Talouskehityksen
sekä tieteen ja
teknologian näkymät
Yhteydet NASvaltioiden
taloudelliseen ja
yhteiskunnalliseen
toimintaympäristöön

3. Arviointiperusteiden painotus (asteikolla 1–10) ja kynnysarvot (asteikolla 0–5)
VALINTAPERUSTEET
Kynnysperuste
Tieteellinen ja
teknologinen laadukkuus

Muut perusteet
Yhteisön tasolla
saatava lisäarvo
jne.
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Talouskehityksen
sekä tieteen ja
teknologian
näkymät
Painotus

Voimavarat,
kumppanuudet ja
hallinto
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