Bilaga 2
Bilaga O
Förfaranden för utvärdering av förslag inom den gemensamma
ansökningsomgången "Livskvalitet och förvaltning av levande resurser",
"Konkurrenskraftig och hållbar tillväxt", "Energi, miljö och hållbar
utveckling"
STÖD TILL INTEGRERING AV DE NYLIGEN ASSOCIERADE STATERNA
(NAS) I DET EUROPEISKA OMRÅDET FÖR FORSKNINGSVERKSAMHET
(Kompletterande åtgärder)

1. Utvärderingen. Utvärderingen kommer att ske enligt standardförfarandena i handboken
för utvärdering av förslag.
1.1 Förregistrering. Förekommer inte.
1.2 Förhandskontroll av förslag. Förekommer inte.
1.3 Utvärdering på distans eller per post. Utvärderingarna sker normalt i kommissionens
lokaler.
1.4 Utvärderingskriterier. De generiska utvärderingskriterierna kommer att tillämpas inom
det särskilda programmets ram.
1.5 Utvärderingsförfarande. Utvärderingen kommer att ske enligt standardförfarandena i
handboken för utvärdering av förslag, förutom att del B inte behöver vara anonym.
Tröskelkriterierna används på följande sätt:
Om minimibetyget för ett visst tröskelkriterium inte uppnås avbryter utvärderaren
utvärderingen av förslaget och rapporterar till utvärderingspanelen. Om det enhälliga betyget
från en panel är lägre än tröskelvärdet anges detta i den sammanfattande
utvärderingsrapporten. Ingen ytterligare bedömning av övriga kriterier görs.

2. 2. Särskild tolkning av utvärderingskriterier
Åtgärdernas särskilda karaktär kräver att de allmänna utvärderingskriterierna anpassas enligt
nedan:

Vetenskaplig och teknisk kvalitet

Resurser, partnerskap och
projektledning

Mervärde för
gemenskapen
/EU:s politik

Centrumets vetenskapliga och
tekniska kvalitet. Den fasta
personalens vetenskapliga och
tekniska renommé, de
vetenskapliga och tekniska
resultatens och
verksamheternas kvalitet och
volym, attraktionskraft för
besökare, erfarenhet av nätverk.

Centrumets och paketets
kvalitet när det gäller
kombination av teoretisk
och tillämpad forskning,
ledningens och styrelsens
kvalitet, fördelning hos
personalens kompetens och
ålder, infrastrukturens och
arbetsmiljöns lämplighet
(inbegripet
säkerhetsföreskrifter och
lika möjligheter),
flera
finansieringskällor:
gemenskapens bidrag får
högst utgöra en tredjedel av
centrumets
ordinarie
verksamhet.

Det föreslagna
paketets bidrag
för att integrera
NAS
i
det
europeiska
området
för
forskningsverksamhet.

Vetenskaplig
och
teknisk
potential och effekterna av det
föreslagna
paketet
med
kompletterande
åtgärder:
samverkan
med
femte
ramprogrammets
allmänna
teman, tydligt uppställda mål,
bidrag till kontakter med andra
europeiska forskningscentrum,
överregional
betydelse
och
internationell attraktionskraft.

Bidrag till
gemenskapens
sociala
mål
Det föreslagna
paketets bidrag till
centrumets lokala
ekonomiska och
sociala betydelse
för NAS.

Ekonomisk
utveckling och
vetenskapliga och
tekniska utsikter
Anknytning till den
lokala ekonomiska
och sociala miljön i
NAS.

3. Viktning av utvärderingskriterier (skala upp till 10) och tröskelvärden (skala upp till
5)
URVALSKRITERIER
Tröskelkriterium

Kriterier utan tröskel

Vetenskaplig och teknisk
Mervärde för
kvalitet
gemenskapen etc.

Viktvärde Tröskelvärde
5

4

Ekonomisk
utveckling och
vetenskapliga och
tekniska utsikter
Viktvärde

Resurser,
partnerskap och
projektledning

Viktvärde

Bidrag till
Gemenskapens
sociala mål
Viktvärde

1

1

1

2

Viktvärde

