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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΚΠ (IST) ΓΙΑ ΤΟ 2003 ΚΑΙ ΤΟ
20041

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το παρόν πρόγραµµα εργασιών καλύπτει τις δραστηριότητες της θεµατικής
προτεραιότητας ΤΚΠ (τεχνολογίες της κοινωνίας της πληροφορίας) στο ειδικό
πρόγραµµα "Ολοκλήρωση και ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας" για δύο
έτη, το 2003 και το 2004. Σε αυτό ορίζονται οι προτεραιότητες για τις προσκλήσεις
υποβολής προτάσεων εντός της διετίας, το σχέδιο υλοποίησης και τα κριτήρια που θα
χρησιµοποιηθούν για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα αντιστοιχούν στις εν
λόγω προσκλήσεις.
Στις προτεραιότητες αντικατοπτρίζονται οι συµβολές που προήλθαν από την
επιτροπή του προγράµµατος και την συµβουλευτική οµάδα ΤΚΠ2 (ISTAG), την
ανταπόκριση στις εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, καθώς και από τις προκαταρκτικές
δραστηριότητες που δροµολογήθηκαν το 2001 και το 2002, συµπεριλαµβανοµένων
συναντήσεων εργασίας και ασκήσεων χρονοπρογραµµατισµού. Ως αποτέλεσµα των
παραπάνω προέκυψε η ισχυρή εστίαση του προγράµµατος εργασιών σε
περιορισµένη δέσµη στρατηγικών στόχων που πρέπει να αντιµετωπισθούν σε
ευρωπαϊκό επίπεδο.
Το πρόγραµµα εργασιών θα αναθεωρείται κάθε χρόνο.

1

Απόσπασµα από το Πρόγραµµα Εργασίας του Ειδικού Προγράµµατος
"Ολοκλήρωση και ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου ’Έρευνας".
2

Η έκθεση ISTAG σχετικά µε τις συστάσεις για τα προγράµµατα εργασιών στο 6ο
πρόγραµµα πλαίσιο (6ο ΠΠ), οι εκθέσεις για την ανάλυση των εκδηλώσεων
ενδιαφέροντος, καθώς και άλλες εκθέσεις σχετικά µε τις προκαταρκτικές
συναντήσεις εργασίας και τις εσωτερικές οµάδες της Επιτροπής, διατίθενται στην
ιστοσελίδα ΤΚΠ (IST), στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cordis.lu/ist.
IST priority, WP 2003-2004
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2.2 ΣΤΌΧΟΙ, ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
2.2.1

ΤΚΠ στο 6ο ΠΠ: η συνολική προοπτική

Η θεµατική προτεραιότητα ΤΚΠ θα συµβάλει ευθέως στην υλοποίηση ευρωπαϊκών
πολιτικών για την κοινωνία της γνώσης, όπως συµφωνήθηκαν στο Συµβούλιο της
Λισαβόνας το 2002, στο Συµβούλιο της Στοκχόλµης το 2001, στο Συµβούλιο της
Σεβίλλης το 2002, και όπως αντικατοπτρίζονται στο σχέδιο δράσης e-Europe.
Η στρατηγική που εγκρίθηκε στη Λισαβόνα το 2000 τάσσεται υπέρ ταχύτερης
µετάβασης προς µιαν ανταγωνιστική και δυναµική οικονοµία της γνώσης, που θα
είναι σε θέση να υποστηρίζει αειφόρο ανάπτυξη, µε περισσότερες και καλύτερες
θέσεις εργασίας και µε µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. Προς τούτο απαιτείται
ευρύτερη υιοθέτηση και διάθεση, καθώς και επέκταση των εφαρµογών και
υπηρεσιών ΤΚΠ στο σύνολο της οικονοµίας και στον δηµόσιο τοµέα, καθώς και
στην κοινωνία συνολικά. Οι ΤΚΠ είναι οι καίριες θεµελιώδεις τεχνολογίες για
ευκολότερη και αποδοτικότερη δηµιουργία, µερισµό και εκµετάλλευση των
γνώσεων.

Οι στόχοι των ΤΚΠ στο 6ο ΠΠ είναι εποµένως η εξασφάλιση της ευρωπαϊκής
υπεροχής στις τεχνολογίες, γενικές και εφαρµοσµένες, στην καρδιά της οικονοµίας της
γνώσης. Στοχεύουν να αυξήσουν την καινοτοµία και την ανταγωνιστικότητα των
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και της βιοµηχανίας, καθώς και να συµβάλουν στη
δηµιουργία µεγαλύτερου οφέλους για το σύνολο των πολιτών της Ευρώπης.
Οι ΤΚΠ στο 6ο ΠΠ εστιάζουν στη µελλοντική γενιά τεχνολογιών, όπου οι υπολογιστές
και τα δίκτυα θα έχουν ενσωµατωθεί στο καθηµερινό περιβάλλον, καθιστώντας
προσιτές ποικίλες υπηρεσίες και εφαρµογές µέσω εύχρηστων ανθρώπινων διεπαφών.
Στην προοπτική αυτή της "νοηµοσύνης περιβάλλοντος"3 ο χρήστης, το άτοµο,
τοποθετείται στο κέντρο των µελλοντικών εξελίξεων για µια κοινωνία της γνώσης
χωρίς αποκλεισµούς.
Η ερευνητική αυτή προσπάθεια πρόκειται κατά συνέπεια να ενισχύσει και
συµπληρώσει τους στόχους του eEurope 20054 και, πέρα από αυτούς, στους στόχους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2010: να φθάσουν στους πάντες οι εφαρµογές και οι
υπηρεσίες ΤΚΠ - σε κάθε σπίτι, κάθε σχολείο και σε όλες τις επιχειρήσεις.

3

Έκθεση ISTAG: Ambient Intelligence scenarios for 2010, www.cordis.lu/ist

4

συµπεριλαµβανοµένου του eEurope+, βλ. eEurope στη διεύθυνση:
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/index_en.htm
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Το σχέδιο δράσης eEurope2005 στοχεύει σε ευρύτερη ανάπτυξη και εγκατάσταση
ΤΚΠ, συµπεριλαµβανοµένου του περαιτέρω εκσυγχρονισµού των δηµόσιων
υπηρεσιών (ηλεκτρονικές κυβερνητικές υπηρεσίες, υγεία και µάθηση) και στη
δηµιουργία δυναµικού περιβάλλοντος επιχειρήσεων. Αποσκοπεί επίσης στην
εξασφάλιση µεγαλύτερη βαθµού ασφάλειας της υποδοµής πληροφοριών και
ευρύτερης διάθεσης ευρυζωνικής πρόσβασης.
Κατά συνέπεια, το σχέδιο eEurope θα συµβάλει στην άµεση υιοθέτηση των
αποτελεσµάτων της έρευνας. Θα παράσχει επίσης στοιχεία όσον αφορά την αποδοχή
τους και τα προβλήµατα που συνεπάγεται η χρήση τους. Η στενή αυτή συνάρθρωση
µεταξύ έρευνας και πολιτικών πρωτοβουλιών αποτελεί καίρια συνιστώσα της
στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας.
Η κοινοτική υποστήριξη για τις ΤΚΠ στο 6ο ΠΠ θα συµβάλει στην κινητοποίηση της
βιοµηχανικής και της ερευνητικής κοινότητας γύρω από µακροπρόθεσµους στόχους
υψηλής επικινδυνότητας. Θα διευκολύνει τη συσσώρευση, σε ευρωπαϊκή κλίµακα,
δηµόσιων και ιδιωτικών ερευνητικών προσπαθειών και θα καταστεί δυνατή η
ανάπτυξη Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ) στις ΤΚΠ.
2.2.2

ΤΚΠ στο 6ο ΠΠ: Εύρος κάλυψης και κύριοι στόχοι

Για να υλοποιηθεί η προοπτική απαιτείται µαζική και ολοκληρωµένη ερευνητική
προσπάθεια που θα αντιµετωπίζει τις µείζονες κοινωνικές και οικονοµικές
προκλήσεις και που θα εξασφαλίζει την συνεξέλιξη των τεχνολογιών και των
εφαρµογών τους.
Τα εργαλεία του 6ου ΠΠ, όπως τα ολοκληρωµένα έργα (ΙΡ), θα επιτρέψουν την
ένταξη διαφόρων ερευνητικών δραστηριοτήτων, από τη δηµιουργία της γνώσης και
την ανάπτυξη τεχνολογίας έως την εφαρµογή και µεταφορά τους. Αποτελούν
ευκαιρία για κατάλληλο συνδυασµό της εφαρµοσµένης και της γενικής τεχνολογικής
έρευνας. Τούτο θα συµβάλει στην ώθηση της τεχνολογικής εξέλιξης µε εφαρµογές
και υπηρεσίες που αφορούν τις κοινωνικοοικονοµικές προκλήσεις και θα
συντελέσουν στην εστίαση της εφαρµοσµένης έρευνας στην κατεύθυνση ανάπτυξης
των συναφών πλατφορµών καινοτοµικής τεχνολογίας.
Οι κύριες κοινωνικές και οικονοµικές προκλήσεις που πρέπει να αντιµετωπισθούν
είναι:
-

Επίλυση προβληµάτων "εµπιστοσύνης και αξιοπιστίας" για να βελτιωθεί η
αξιοπιστία (βεβαιότητα λειτουργίας) τεχνολογιών, υποδοµών και εφαρµογών. Θα
πρέπει να εξασφαλίζεται η ασφάλεια, η προστασία της ιδιωτικής ζωής και να
προστατεύονται η ιδιοκτησία και τα ατοµικά δικαιώµατα. Καίρια απαίτηση για
την ανάπτυξη αυτή είναι η βελτίωση της εµπιστοσύνης στην κοινωνία της γνώσης.

-

Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής µε την παροχή αποτελεσµατικών, ευφυών και
εύχρηστων συστηµάτων υγείας, µεταφορών, κοινωνικής ένταξης, διαχείρισης της
επικινδυνότητας, περιβάλλοντος, µάθησης και πολιτιστικής κληρονοµιάς.

-

Πραγµάτωση αειφόρου ανάπτυξης και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, µεγάλων
και µικρών επιχειρήσεων καθώς και της αποτελεσµατικότητας και διαφάνειας των
κυβερνήσεων. Συµπεριλαµβάνεται η ανάπτυξη κινητού ηλεκτρονικού εµπορίου
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και επιχειρήσεων καθώς και διαδικασίες ηλεκτρονικής τηλεργασίας· θα
εξασφαλιστούν περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας.
-

Υποστήριξη σύνθετης επίλυσης προβληµάτων στην επιστήµη, την κοινωνία, τη
βιοµηχανία και τις επιχειρήσεις. Σκοπός είναι η συγκέντρωση των υπολογιστικών
πόρων και της διαχείρισης της γνώσης σε ευρωπαϊκή κλίµακα ώστε να τεθούν στη
διάθεση κάθε ερευνητή, µηχανικού ή άλλου τελικού χρήστη.

Προς τούτο απαιτείται πρόοδος σε τρία κύρια δοµοστοιχεία της τεχνολογίας:
-

Επέκταση των ορίων της υπερσµίκρυνσης και ελαχιστοποίηση του κόστους και
της κατανάλωσης ενέργειας σε µικροηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και
µικροσυστήµατα. Περιλαµβάνονται άλµατα στην ανάπτυξη της τρέχουσας
τεχνολογίας CMOS (συµπληρωµατικοί ηµιαγωγοί µεταλλικών οξειδίων), κάτω
από την κλίµακα των 10 νανοµέτρων. Περιλαµβάνεται επίσης η διερεύνηση
εναλλακτικών υλικών που επιτρέπουν περαιτέρω υπερσµίκρυνση οργανικών
ευέλικτων υλικών για οθόνες, αισθητήρες και ενεργοποιητές, ώστε να µπορούν να
τοποθετηθούν οπουδήποτε, ακόµα και στο ανθρώπινο σώµα, λαµβάνοντας
οποιαδήποτε µορφή.

-

Ανάπτυξη κινητών, ασύρµατων, οπτικών και ευρυζωνικών υποδοµών
επικοινωνίας καθώς και τεχνολογιών λογισµικού και επεξεργασίας δεδοµένων που
είναι αξιόπιστες, διεισδυτικές, διαλειτουργικές και που µπορούν να
προσαρµοστούν σε νέες εφαρµογές και υπηρεσίες. Η ισχύς της Ευρώπης, τόσο σε
τεχνολογίες επικοινωνιών όσο και σε ενσωµατωµένο λογισµικό και συστήµατα,
της παρέχει σαφή ευκαιρία να ηγηθεί και να συµβάλει στην ανάπτυξη προϊόντων
και υπηρεσιών της νέας γενιάς. Θα ενθαρρυνθούν ανάπτυξη ανοικτών προτύπων
και λογισµικού ανοικτής πηγής, εφόσον ενδείκνυται για την εξασφάλιση
διαλειτουργικότητας των λύσεων και για περαιτέρω καινοτοµίες.

-

Ανάπτυξη εύχρηστων διεπαφών που είναι διαισθητικές, µπορούν να διερµηνεύουν
όλες τις αισθήσεις µας, όπως οµιλία, όραση και αφή, και που αντιλαµβάνονται τις
χειρονοµίες µας και κατανοούν διάφορες γλώσσες. Τούτο θα πρέπει να
συνδυασθεί µε ισχυρότερες και ευέλικτες τεχνολογίες γνώσης, µε σηµασιολογική
βάση και µε συνεκτίµηση συγκειµένου. Θα πρέπει να προετοιµάσουν για τον
Παγκόσµιο Ιστό της επόµενης γενιάς και να συµβάλουν στην προσπέλαση και
δηµιουργία ψηφιακού περιεχοµένου µε αποτελεσµατικότερο και δηµιουργικότερο
τρόπο.
ΤΚΠ σήµερα
ΤΚΠ στην προοπτική του 6ου ΠΠ
Βάσει προσωπικού υπολογιστή (PC)……………∆ιεπαφή είναι "το περιβάλλον µας"
"Γραφή και ανάγνωση"…………….…………....Χρησιµοποίηση όλων των αισθήσεων, διαισθητικά
Έρευνα πληροφοριών βάσει "λέξεων" …………....Χειρισµός των γνώσεων βάσει συγκειµένου
Χαµηλό ζωνικό εύρος, χωριστά δίκτυα…..……..Απεριόριστο ζωνικό εύρος, σύγκλιση, ...
Κινητή τηλεφωνία (φωνητική)………...………..Πλήρη κινητά/ασύρµατα πολυµέσα
Μικροκλίµακα…………………………………..Νανοκλίµακα
Βάσει πυριτίου…………………………………...+ νέα υλικά
Πρώτη εµφάνιση ηλεκτρονικών υπηρεσιών…..…Ευρύτερη εµπέδωση (ηλεκτρ. υγεία, µάθηση,...)
< 10% του παγκόσµιου πληθυσµού στο δίκτυο….Εδραίωση σε παγκόσµια κλίµακα
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2.2.3

Πρόγραµµα εργασιών 2003-2004: Εστίαση σε περιορισµένη δέσµη
στρατηγικών στόχων

Για να εξασφαλισθεί συγκέντρωση των προσπαθειών και της κρίσιµης µάζας, το
πρόγραµµα εργασιών για το 2003-2004 εστιάζει σε περιορισµένη δέσµη στρατηγικών
στόχων, απαραίτητων για την υλοποίηση των ΤΚΠ σε στόχους του 6ου ΠΠ. Έχουν
καθοριστεί έτσι ώστε να συµβάλουν στην κινητοποίηση ερευνητών σε ευρωπαϊκή
κλίµακα και να συγκεντρώσουν τις απαραίτητες προσπάθειες για την αντιµετώπιση
των συναφών προκλήσεων.
Οι στρατηγικοί στόχοι έχουν επιλεγεί έπειτα από εντατική διαδικασία διαβούλευσης,
στην οποία έχουν συµπεριληφθεί αναλύσεις SWOT5 µε αντικείµενο τη διερεύνηση
των δυνατοτήτων της Ευρώπης σε οικονοµικό, κοινωνικό και τεχνολογικό επίπεδο.
Καλύπτονται συνισταµένες της τεχνολογίας, ολοκληρωµένα συστήµατα και
εφαρµογές διαπεραίωσης (pull-through) που έχουν προσδιοριστεί προσεκτικά ώστε:
-

να ενισχυθεί η εµπεδωµένη ηγετική θέση της Ευρώπης σε βιοµηχανικό και
τεχνολογικό πεδίο: π.χ. σε κινητές και ασύρµατες επικοινωνίες, στην
µικροηλεκτρονική και τα µικροσυστήµατα, σε ενσωµατωµένα συστήµατα, σε
εφαρµοσµένες ΤΚΠ για εργαλεία υποστήριξης στην υγεία, τις µεταφορές και τις
επιχειρήσεις.

-

να υπερνικηθούν οι αδυναµίες σε πεδία κρίσιµα για την ευρωπαϊκή
ανταγωνιστικότητα και για την αντιµετώπιση κοινωνικών προκλήσεων: π.χ. στο
πεδίο λογισµικού γενικής εφαρµογής και συστηµάτων υπολογιστών, καθώς και
σε εργαλεία ανάπτυξης περιεχοµένου. Η ανάπτυξη "νοηµοσύνης περιβάλλοντος"
συνιστά ευκαιρία ώστε η Ευρώπη να επανατοποθετηθεί στο θέµα της ανάπτυξης
της νέας γενιάς προϊόντων και υπηρεσιών γενικής εφαρµογής, στηριζόµενων
στον κλάδο µεγάλων χρηστών και παροχών υπηρεσιών.

-

να εκµεταλλευθεί νέες ευκαιρίες και να ανταποκριθεί σε ανακύπτουσες ανάγκες:
αναφέρονται παραδειγµατικά τεχνικές προηγµένης αλληλεπίδρασης, νέοι
αισθητήρες και µικροσυστήµατα, "χειρισµός γνώσεων βάσει συγκειµένου" και
συστήµατα βασισµένα σε τεχνολογία Grid για την επίλυση σύνθετων
προβληµάτων στο περιβάλλον, την υγεία ή τη µηχανολογία.

-

να εξασφαλισθεί η συνεξέλιξη τεχνολογίας και εφαρµογών, ώστε να καταστούν
εκµεταλλεύσιµες οι τεχνολογικές πρόοδοι σε καινοτόµα προϊόντα και υπηρεσίες.
Θα δοθεί προσοχή στις ανάγκες των χρηστών, καθώς και στην ευχρηστία και
προσβασιµότητα τεχνολογιών και εφαρµογών. Η προτεραιότητα ΤΚΠ επιδιώκει
την προώθηση ολοκληρωµένων µεθόδων που θα αφορούν τη συνολική
προοπτική του προγράµµατος. Τούτο αντικατοπτρίζεται στον καθορισµό και την
επιλογή της δέσµης στόχων, όπως επεξηγείται στην ακόλουθη παράγραφο.

Επιπλέον, οι ΤΚΠ στο 6ο ΠΠ θα υποστηρίξουν την έρευνα για τη διερεύνηση και
πειραµατισµό µε µελλοντικές προοπτικές και αναδυόµενες τεχνολογίες (FET) στην
πρώτη γραµµή της γνώσης στο πεδίο των ΤΚΠ. Τούτο θα συµβάλει στην ανάδυση
νέων, συναφών µε τις ΤΚΠ, επιστηµονικών και τεχνολογικών πεδίων και
κοινοτήτων, ορισµένα από τα οποία θα αποκτήσουν στρατηγική σηµασία για την
5

Η ευρωπαϊκή ανάλυση SWOT (δυνάµεις-αδυναµίες-ευκαιρίες-απειλές) σε ΤΚΠ
αποτελεί µέρος των εκθέσεων ISTAG, εκδηλώσεων ενδιαφέροντος και άλλων
συναντήσεων εργασίας. Παρουσιάζονται όλες στη διεύθυνση www.cordis.lu/ist
IST priority, WP 2003-2004
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οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη στο µέλλον, τροφοδοτώντας τον κύριο κόρµο
των δραστηριοτήτων ΤΚΠ.
2.2.4

Εστίαση στα πεδία που πρέπει να αντιµετωπισθούν σε ευρωπαϊκό
επίπεδο: πραγµατοποίηση των στόχων του ΕΧΕ στις ΤΚΠ

Όπως προκύπτει από την εµπειρία, η ανάπτυξη κοινών προοπτικών και η δηµιουργία
συναίνεσης αποτελούν καίριο στοιχείο της ευρωπαϊκής επιτυχίας στις ΤΚΠ. Προς
τούτο απαιτούνται διάφοροι τύποι συνεχών προσπαθειών και χρονοδιαγράµµατα
ανάλογα µε το εκάστοτε πεδίο. Σε όλες τις δραστηριότητες θα επιδιωχθεί συνεπώς
σύνδεση και συνάρθρωση της κοινοτικής συνεισφοράς µε τις δραστηριότητες των
κρατών µελών και συνδεδεµένων κρατών και το EUREKA, ιδίως όσον αφορά τη
χρηµατοδότηση συµπληρωµατικής έρευνας.
Για κάθε στόχο η κοινοτική συνεισφορά θα εστιάσει µόνον στις εργασίες που είναι
απαραίτητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και για τις οποίες απαιτείται συλλογική
προσπάθεια, µε τη συµµετοχή των ερευνητικών φορέων σε ολόκληρη την έκταση της
Ένωσης και στα συνδεδεµένα κράτη. Η κοινοτική προσπάθεια θα εξετασθεί κατά
συνέπεια συστηµατικά ως µέρος ευρύτερης ευρωπαϊκής προσπάθειας για την
αντιµετώπιση των εν λόγω στόχων.
Η λεπτοµερής περιγραφή των στόχων στο επόµενο κεφάλαιο συγκροτείται κατά
τρόπο που προβάλλει την εν λόγω µέθοδο. Προσδιορίζονται σαφώς για κάθε στόχο η
συγκεκριµένη εστίαση της έρευνας που θα υποστηριχθεί µε κοινοτική χρηµατοδότηση
καθώς και οι µηχανισµοί συντονισµού που πρέπει να καθιερωθούν µε τα κράτη µέλη,
τα συνδεδεµένα κράτη και µε άλλες ιδιωτικές προσπάθειες στην Ευρώπη.
Στο πρόγραµµα εργασιών περιλαµβάνονται επίσης ενδείξεις σχετικά µε τον τρόπο
χρήσης των εργαλείων και µέσων για την επίτευξη των στόχων,
συµπεριλαµβανοµένου υψηλότερου βαθµού ολοκλήρωσης και δόµησης της
ευρωπαϊκής έρευνας. Σκοπός είναι να εξασφαλιστεί η σταδιακή συγκρότηση
µεθοδολογιών σε ευρωπαϊκή κλίµακα για την έρευνα στα κύρια πεδία ΤΚΠ και να
υποβοηθηθεί η καθιέρωση Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας στις ΤΚΠ.
Επιπλέον, η προτεραιότητα ΤΚΠ θα υποστηρίζει την περαιτέρω ανάπτυξη της
υποδοµής ερευνητικής δικτύωσης, καθώς και πλέγµατα (Grid) γνώσεων που
κατέχουν κεντρικό ρόλο στη συγκρότηση του ΕΧΕ. Ιδιαίτερη προσπάθεια θα δοθεί,
εποµένως, σε κλίνες δοκιµών για ερευνητική δικτύωση και σε τεχνολογίες πλέγµατος
(Grid), σε συνεργασία µε το µέρος του ειδικού προγράµµατος για τη δόµηση του
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας που αφορά την ερευνητική υποδοµή.
2.2.5

Ολοκληρωµένη προσέγγιση που συνδέει την ανάπτυξη γενικής και
εφαρµοσµένης τεχνολογίας

Οι στόχοι αφορούν τεχνολογικές συνιστώσες, την ολοκλήρωση σε συστήµατα και
πλατφόρµες, καθώς και την ανάπτυξη καινοτόµων εφαρµογών και υπηρεσιών. Κατά
συνέπεια διασυνδέονται και δεν θα πρέπει να αντιµετωπιστούν ως χωριστές,
µεµονωµένες δραστηριότητες. Η προτεινόµενη αντιµετώπιση ενός συγκεκριµένου
στόχου θα καλύπτει το σύνολο της απαραίτητης έρευνας για την επίτευξή του. Τούτο
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µπορεί να επεκταθεί κατά µήκος της αξιακής αλυσίδας, από τεχνολογικές συνιστώσες
έως εφαρµογές και υπηρεσίες.
Κύρια συνιστώσα της ολοκληρωµένης αυτής προσέγγισης-µεθόδου είναι η ανάγκη
συγκέντρωσης διαφόρων τύπων ενδιαφεροµένων, από τους χρήστες ΤΚΠ και τους
κλάδους εφοδιασµού, από τα πανεπιστηµιακά ερευνητικά εργαστήρια και από
µεγάλες και µικρές επιχειρήσεις. Οι ΤΚΠ στο 6ο ΠΠ θα πρέπει εποµένως να
συµβάλουν στην καθιέρωση στέρεου πλαισίου συνεργασίας, τόσο στο εσωτερικό όσο
και µεταξύ βιοµηχανικών και τεχνολογικών κλάδων.
2.2.6

Κοινωνικοοικονοµικές διαστάσεις στις ΤΚΠ

Η κοινωνικοοικονοµική διάσταση, συµπεριλαµβανοµένων των αναγκών χρηστών και
κοινωνίας, καθώς και του αντίκτυπου της έρευνας και της τεχνολογίας στην
ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας και της γνώσης θα πρέπει να
αντιµετωπίζεται ως αναπόσπαστο µέρος κάθε έργου.
Θα αντιµετωπιστούν επίσης στο πλαίσιο των γενικών συνοδευτικών δράσεων εφόσον
καλύπτουν κοινωνικοοικονοµικές πτυχές γενικού χαρακτήρα που τέµνουν διάφορα
πεδία ΤΚΠ. Τούτο θα συµβάλει σε βελτιωµένη και ευρύτερη ολιστική κατανόηση
των κοινωνικών και οικονοµικών µοχλών και συνεπειών του ΤΚΠ.
2.2.7

Η συµµετοχή ΜΜΕ σε ΤΚΠ στο 6ο ΠΠ

Η συµµετοχή των ΜΜΕ στις ερευνητικές δραστηριότητες ΤΚΠ είναι ουσιαστικής
σηµασίας, δεδοµένου του ρόλου της στην προώθηση των καινοτοµιών στο πεδίο
αυτό. Οι ΜΜΕ διαδραµατίζουν ζωτικό ρόλο στην ανάπτυξη νέων προοπτικών στις
ΤΚΠ και στον µετασχηµατισµό τους σε πλεονεκτήµατα για τις επιχειρήσεις. Τούτο
φαίνεται από το επίπεδο συµµετοχής των ΜΜΕ στο πρόγραµµα ΤΚΠ του 5ου ΠΠ,
όπου ποσοστό µεγαλύτερο από 70% των συµβάσεων περιλάµβαναν τουλάχιστον µια
ΜΜΕ, περίπου 25% της συνολικής χρηµατοδότησης κατευθύνεται σε ΜΜΕ και
περίπου 27% των συµµετοχόντων αναδόχων είναι ΜΜΕ.
Η προτεραιότητα ΤΚΠ στο 6ο ΠΠ στοχεύει σε ανάλογο ή ανώτερο επίπεδο
συµµετοχής εκ µέρους των ΜΜΕ. Τούτο µπορεί να επιτευχθεί µόνο εξασφαλίζοντας
σηµαντική συµµετοχή ΜΜΕ στα νέα εργαλεία και µέσα και ιδίως στα ολοκληρωµένα
έργα. Τα έργα ΤΚΠ θα πρέπει κατά συνέπεια να επιδιώκουν τη συγκρότηση
εταιρικών κοινοπραξιών µε συµµετοχή ΜΜΕ και άλλων οργανισµών. Προς τούτο
ενδέχεται να απαιτηθούν κοινοτικές δράσεις στο πλαίσιο των έργων, ώστε να
εξασφαλίζεται κατάλληλη συµµετοχή εκ µέρους ΜΜΕ.
2.2.8

Ενίσχυση της διεθνούς θέσης της Ευρώπης στις ΤΚΠ

Στα περισσότερα πεδία ΤΚΠ, η συνεργασία µεταξύ ευρωπαϊκών και µη
κυβερνητικών ερευνητικών οµάδων είναι απαραίτητη ώστε να εξασφαλιστεί σε
παγκόσµια κλίµακα η αξιοποίηση των αποτελεσµάτων της έρευνας και να υπάρξουν
διαλειτουργικές τεχνολογικές λύσεις. Το θέµα αυτό έχει µοναδική σηµασία για την
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας και αποτελεί µέσο για την επίτευξη
IST priority, WP 2003-2004
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συναίνεσης σε κρίσιµα παγκοσµίως θέµατα, όπως η ασφάλεια και η αξιοπιστία ή το
ψηφιακό χάσµα.
Στο 6ο ΠΠ προβλέπεται διεθνής συνεργασία σε όλα τα έργα, εφόσον απαιτείται,
συµπεριλαµβανοµένης υποστήριξης από τον προϋπολογισµό του πλαισίου σε µη
κοινοτικούς εταίρους, υπό την προϋπόθεση ότι υπάγονται στις κατηγορίες που
καθορίζονται στο ειδικό πρόγραµµα6. Κατά συνέπεια θα επιδιωχθεί η ενδεδειγµένη
διεθνής συνεργασία στους διάφορους στόχους, καθώς επίσης και στις γενικές
συνοδευτικές φράσεις.
Μεταξύ παραδειγµάτων δραστηριοτήτων διεθνούς συνεργασίας περιλαµβάνεται η
πρωτοβουλία για τα ευφυή συστήµατα παραγωγής (IMS) και το Human Frontier
Science Programme, που αµφότερα προέκυψαν από διακυβερνητικές συµφωνίες και
αναφέρονται στην προτεραιότητα ΤΚΠ, και τα οποία θα συνεχίσουν να έχουν την
υποστήριξη ΤΚΠ και να λαµβάνουν επιχορηγήσεις. Άλλες δραστηριότητες θα
στοχεύουν στη δηµιουργία συνέργειας µεταξύ δραστηριοτήτων ΤΚΠ και των
σχετικών προγραµµάτων οικονοµικής συνεργασίας που αναλαµβάνονται για την
υλοποίηση
της
εξωτερικής
πολιτικής
της
Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
συµπεριλαµβανοµένων των @LIS, Asia IT&C, EUMEDIS, NeDAP, καθώς και
µελλοντικών ενδεχόµενων ανάλογων πρωτοβουλιών στην περιοχή των Βαλκανίων.
Θα παρακολουθείται προσεκτικά το επίπεδο της συµµετοχής οργανισµών που έχουν
την έδρα τους στις συνδεδεµένες υποψήφιες χώρες. Πρόκειται για ισότιµους
εταίρους, στο ίδιο επίπεδο µε τα κράτη µέλη της ΕΕ, θα ενθαρρυνθεί δε ιδιαίτερα η
συµµετοχή τους στις ΤΚΠ, ιδίως αποσκοπώντας στην διευκόλυνση της ένταξής τους
στο πρόγραµµα eEurope2005 και στο eEurope+, συµπεριλαµβανοµένων και ειδικών
µέτρων εφόσον κριθούν απαραίτητα.
2.2.9

Προϋπολογισµός και προγραµµατισµός της τετραετίας

Η εκτιµώµενη κατανοµή των πιστώσεων του προϋπολογισµού κατά τη διάρκεια της
τετραετίας, καθώς και οι καταληκτικές προθεσµίες για τις προσκλήσεις υποβολής
προτάσεων αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Στο τρέχον πρόγραµµα εργασιών
περιγράφεται το περιεχόµενο των προσκλήσεων που βασίζονται στους
προϋπολογισµούς του 2003 και 2004, ύψους περίπου 1,725 δισεκατ. ευρώ.

6

Προβλέπεται προϋπολογισµός περίπου 90 εκατ. ευρώ για συµµετέχοντες από τις ακόλουθες χώρες:
Ρωσία και Νέα Ανεξάρτητα Κράτη, µεσογειακές χώρες συµπεριλαµβανοµένων των ∆υτικών
Βαλκανίων και αναπτυσσόµενες χώρες. Συµµετέχοντες από λοιπές τρίτες χώρες ενδέχεται επίσης να
χρηµατοδοτηθούν σε δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις.
IST priority, WP 2003-2004
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Έτος

2003

2004

2005

2006

Ενδεικτική
δέσµευση
προϋπολογισ
µού

835.000

891.000

935.000

964.000

Προσκλήσεις
ανά έτος

2 προσκλήσεις,
προϋπολογισµοί
2003 και 2004

µία πρόσκληση,
κυρίως από τον
προϋπολογισµό
του 2005

Θα
προσδιοριστεί

Θα
προσδιοριστεί

∆ύο προσκλήσεις υποβολής προτάσεων προβλέπονται για την κάλυψη του
προϋπολογισµού 2003-2004. Καθεµία από τις εν λόγω προσκλήσεις θα στοχεύει σε
υποσύνολο των στρατηγικών στόχων. Επιπλέον, για τα µέσα του 2004 προβλέπεται
µια πρόσκληση σταθερής καταληκτικής ηµεροµηνίας, από τον προϋπολογισµό του
2005. Τα λεπτοµερή στοιχεία της εν λόγω πρόσκλησης θα δοθούν στην ετήσια
αναθεώρηση του προγράµµατος εργασιών.
Το λεπτοµερές περιεχόµενο των προσκλήσεων για το 2005 και το 2006 θα
καθοριστεί κατά τρόπο που θα εξασφαλίζει επίσης τη συγκέντρωση και εστίαση. Θα
πρέπει να καθιστά δυνατή την κάλυψη του ειδικού προγράµµατος συνεκτιµώντας
παράλληλα την εξέλιξη των αναγκών, των αγορών και των τεχνολογιών.
2.2.10 Μέσα και εργαλεία
Τα νέα µέσα, τα ολοκληρωµένα έργα (ΙΡ) και τα δίκτυα αριστείας (ΝοΕ), θα
χρησιµοποιηθούν κατά προτεραιότητα εφόσον κριθεί απαραίτητο, για την υλοποίηση
των στόχων του 6ου ΠΠ. Στη θεµατική προτεραιότητα ΤΚΠ θα χρησιµοποιηθούν
επίσης και τα άλλα µέσα, συµπεριλαµβανοµένων των ειδικών στοχοθετηµένων
ερευνητικών έργων (STRΕP), των δράσεων συντονισµού (CA) και των δράσεων
ειδικής υποστήριξης (SSA).
Η χρήση των νέων µέσων θα συµβάλει στην ολοκλήρωση και διάρθρωση των
ερευνητικών δραστηριοτήτων, συγκεντρώνοντας ευρωπαϊκές και εθνικές δράσεις στο
πλαίσιο της δηµιουργίας του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. Θα συµβάλλουν επίσης
στην εξασφάλιση, στο πλαίσιο των ΤΚΠ, της συνεξέλιξης τεχνολογιών και της
ένταξής τους σε συγκεκριµένο πλαίσιο εφαρµογής. Σηµαντικό χαρακτηριστικό των
εν λόγω µέσων είναι επίσης η ευελιξία και η προσαρµοστικότητά τους.
Αναµένεται ότι για κάθε στρατηγικό στόχο θα υποστηριχθεί περιορισµένος αριθµός
(κατά µέσο όρο δύο έως τρία) ολοκληρωµένων έργων και δικτύων αριστείας. Για τα
περισσότερα έργα προβλέπονται επίσης σε διάφορα ειδικά στοχοθετηµένα
ερευνητικά έργα και άλλες δράσεις.
Ο προϋπολογισµός ενός ολοκληρωµένου έργου µπορεί να κυµαίνεται από µερικά
εκατοµµύρια έως δεκάδες εκατοµµυρίων ευρώ. Ο προϋπολογισµός ενός δικτύου
αριστείας µπορεί να ανέλθει σε µερικά εκατοµµύρια ευρώ ανά έτος.
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Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για την πρώτη διετία θα είναι ανοικτή για όλα
τα µέσα αναµένεται ωστόσο ότι 2/3 του προϋπολογισµού θα αφιερωθεί σε
ολοκληρωµένα έργα και ∆ίκτυα Αριστείας.

2.3 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Στις επόµενες παραγράφους παρουσιάζεται λεπτοµερής περιγραφή των στρατηγικών
στόχων. Η σειρά της παρουσίασης των εν λόγω στόχων ακολουθεί την πορεία
ολοκλήρωσης, από συστατικά στοιχεία έως συστήµατα και εφαρµογές. Επιπλέον των
στρατηγικών στόχων, το πρόγραµµα εργασιών 2003-2004 καλύπτει και
δραστηριότητα που αφορά µελλοντικές και αναδυόµενες τεχνολογίες (FET),
δραστηριότητα για κλίνες δοκιµών στην ερευνητική υποδοµή και δραστηριότητα
υποστήριξης γενικών συνοδευτικών γνώσεων.
2.3.1

Στρατηγικοί στόχοι που καλύπτονται στην πρώτη πρόσκληση

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι στόχοι που θα καλυφθούν στην πρώτη
πρόσκληση, η οποία θα αντλήσει κυρίως από αναλήψεις δεσµεύσεων του
προϋπολογισµού του 2003 και εν µέρει από τον προϋπολογισµό του 2004. Η δεύτερη
πρόσκληση θα αφορά τον προϋπολογισµό του 2004.

Στρατηγικοί στόχοι που αντιµετωπίζονται στην 1η
πρόσκληση
Επέκταση των ορίων των CMOS, προετοιµασία για µετα-CMOS

Τεχνολογικά
συστατικά στοιχεία

Μικροσυστήµατα και νανοσυστήµατα
Ευρυζωνικές επικοινωνίες για όλους
Κινητά και ασύρµατα συστήµατα πέραν της 3ης γενιάς (3G)
Προς παγκόσµιο πλαίσιο αξιοπιστίας και ασφάλειας

Ολοκληρωµένα
συστήµατα

Πολυτροπικές διεπαφές
Συστήµατα γνώσεων σε σηµασιολογική βάση
∆ικτυωµένα οπτικοακουστικά συστήµατα και οικιακές
πλατφόρµες
Τοµεακές εφαρµογές

∆ικτυωµένες επιχειρήσεις και κυβερνήσεις
Ηλεκτρονική ασφάλεια (eSafety) οδικών και εναέριων
µεταφορών
Ηλεκτρονική υγεία (e Health)
Τεχνολογικά υποστηριζόµενη µάθηση και πρόσβαση σε
πολιτιστική κληρονοµιά
IST priority, WP 2003-2004
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Μέρος των µελλοντικών και αναδυόµενων τεχνολογιών (FET) θα καλυφθεί στην 1η
πρόσκληση. Περιγράφεται στην παράγραφο 2.3.4. Οι γενικές συνοδευτικές δράσεις
υπάρχουν στην 1η πρόσκληση και περιγράφονται στην παράγραφο 2.3.5.
2.3.1.1 Επέκταση των ορίων των CMOS και προετοιµασία για µετα-CMOS
Στόχος: Ανάπτυξη, πριν από το διεθνές χρονοδιάγραµµα ITRS, διατάξεων
ηµιαγωγών που έχουν σµικρυνθεί κατά τάξη µεγέθους έως 5 nm, καθώς και
εναλλακτικών διατάξεων για την µετα-CMOS εποχή. Η έρευνα θα αποσκοπεί επίσης
στο να καταστεί δυνατός ο έγκαιρος και µε χαµηλό κόστος σχεδιασµός αξιόπιστων
πλήρων συστηµάτων σε τσιπ (systems-on-chip) και συστηµάτων-πακέτων (systemsin-package) τάξης µεγέθους 1 δις πυλών, βελτιώνοντας την παραγωγικότητα στο
δεκαπλάσιο µέχρι το 2010. Αυτό θα συµβάλλει στην προετοιµασία των
ηλεκτρονικών συστατικών στοιχείων για το 2010 και µετέπειτα.
Στις τεχνολογίες η εστίαση θα είναι σε:
- ολοκλήρωση προηγµένων και µη-CMOS διατάξεων στις βασικές τεχνολογίες
πυριτίου και νέες µέθοδοι (ή µεθόδους, ανάλογα µε τα συµφραζόµενα)
καλωδίωσης (wiring) στο ίδιο ολοκληρωµένο για την ελαχιστοποίηση των
καθυστερήσεων διάδοσης σήµατος σε νανοκλίµακα·
- ώθηση των επιδόσεων διατάξεων ηµιαγωγών - βάσει πυριτίου και σύνθετων - για
τη διευκόλυνση εφαρµογών υπερυψηλών συχνοτήτων και µεγάλης ισχύος, καθώς
και για την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης µικρο- και οπτικοηλεκτρονικών
συµπεριλαµβανοµένων συναφών τεχνολογιών πακετοποίησης·
- επέκταση των ορίων της λιθογραφίας, συµπεριλαµβανοµένων τεχνικών
µεταφοράς µορφών χωρίς µάσκα, καθώς και τεχνολογιών δηµιουργίας µάσκας·
- απόκτηση γνώσεων και ελέγχου των αναδυόµενων τεχνολογιών
νανοηλεκτρονικής, µε δυναµικό υψηλών επιδόσεων συσκευής και χαµηλού
κόστους µαζικής παραγωγής για µελλοντικές εφαρµογές, καθώς και παροχή
βελτιωµένων συνθηκών περιβάλλοντος, ασφάλειας και υγείας.
Αναµένεται ότι οι εργασίες στα παραπάνω θέµατα θα κρυσταλλωθούν γύρω από
ολοκληρωµένα έργα, π.χ. σε "νανο-CMOS", "πρόκληση υψηλών συχνοτήτων" ή
"λιθογραφία". Εδώ δύνανται να περιλαµβάνονται δράσεις αποτίµησης εξοπλισµού.
Τα δίκτυα αριστείας θα πρέπει να συµβάλλουν στη δόµηση της έρευνας σε "νέες
διατάξεις" και σε "προηγµένη λιθογραφία". Ενδέχεται να απαιτηθεί συµπλήρωση µε
µείζονες επενδύσεις από τη βιοµηχανία σε προηγµένη ερευνητική υποδοµή, ώστε να
επιτευχθούν οι παραπάνω φιλόδοξοι ερευνητικοί στόχοι.
Για τις µεθόδους και τα εργαλεία σχεδιασµού, η εστίαση είναι σε:
- παροχή καινοτόµου πρόσβασης για καλύτερο και ταχύτερο σχεδιασµό σε επίπεδο
συστήµατος. Μείζονες προκλήσεις είναι η διατήρηση και βελτίωση της επίδοσης
και αξιοπιστίας του συστήµατος, ο προσδιορισµός και η επαλήθευση σε επίπεδο
συστήµατος, η ενθάρρυνση επανάχρησης διανοητικής ιδιοκτησίας (ΙΡ), η
βελτιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης, καθώς και η βελτίωση της
ευελιξίας και της δυνατότητας αναδιευθέτησης·
- επινόηση µεθόδων για τη βελτίωση της χρήσης µεγάλων συστηµάτων µε τη
συµπερίληψη περίσσειας στοιχείων ή για τη βελτίωση της δυνατότητας
δοκιµασίας, ιδίως µε κυκλώµατα αυτοδοκιµασίας·
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-

αντιµετώπιση ειδικών προκλήσεων στον σχεδιασµό µε νέες µεθόδους και
εργαλεία. Συµπεριλαµβάνονται σχεδιασµός µεικτού συστήµατος, σχεδιασµός
χαµηλής ισχύος, κυκλώµατα ρ/σ (ραδιοσυχνοτήτων) και πακετοποίηση·
- υποστήριξη της βιοµηχανίας στη µετάβαση από τα ηλεκτρονικά πλακέτας σε
πλήρη συστήµατα σε ένα τσιπ και συµπλήρωση των δραστηριοτήτων σχεδιασµού
µε εκπαίδευση και κατάρτιση στις µεθόδους σύγχρονου σχεδιασµού. Απαιτείται
επίσης ανάπτυξη, επίδειξη ή τυποποίηση αρχιτεκτονικών και µεθόδων για τη
βελτίωση της παραγωγικότητας του σχεδιασµού.
Αναµένεται ότι οι εργασίες στα παραπάνω θέµατα θα κρυσταλλωθούν γύρω από
ολοκληρωµένα έργα, π.χ. σε "συστηµικό σχεδιασµό πλήρων συστηµάτων σε τσιπ
(SoC)" ή "αναδιευθετήσιµα συστήµατα". Αναµένεται ότι τα ολοκληρωµένα έργα θα
περιλαµβάνουν συµπληρωµατική συµµετοχή χρηστών. Τα δίκτυα αριστείας θα
πρέπει να συµβάλλουν στη διάρθρωση της ευρωπαϊκής ερευνητικής προσπάθειας σε
"τυποποίηση και κατάρτιση στο σχεδιασµό πλήρων συστηµάτων σε τσιπ (SoC)".
Για τις τεχνολογίες και τα εργαλεία σχεδιασµού µπορεί να προκύψουν
συµπληρωµατικά θέµατα της συνολικής αυτής στρατηγικής από τα άλλα µέσα, θα
πρέπει όµως να εστιάζονται αυστηρά σε ελπιδοφόρες εναλλακτικές µεθόδους.
Οι εργασίες θα πρέπει κατά περίπτωση να προηγούνται και να συµπληρώνουν τις
εργασίες που πραγµατοποιήθηκαν στα πλαίσια EUREKA/MEDEA και στις
πρωτοβουλίες σε επίπεδο κράτους µέλους και συνδεδεµένου κράτους. Οι εργασίες
ενδέχεται επίσης να συµπληρώνονται από µείζονες βιοµηχανικές επενδύσεις ώστε να
τεκµηριώνεται η οικονοµική απόδοση και ότι οι προτεινόµενες δράσεις εντάσσονται
στην ευρύτερη στρατηγική. Οι δραστηριότητες θα πρέπει να συµβάλλουν στο
θεµατολόγιο που αφορά τη διανοητική ιδιοκτησία καθώς και στις γνώσεις που θα
επιτρέψουν στην Ευρώπη να καταστεί ανταγωνιστική σε διεθνή κλίµακα.
2.3.1.2 Μικροσυστήµατα και νανοσυστήµατα
Στόχος: Βελτίωση της οικονοµικής απόδοσης, των επιδόσεων και της
λειτουργικότητας µικροσυστηµάτων και νανοσυστηµάτων, καθώς και βελτίωση του
επιπέδου ολοκλήρωσης και υπερσµίκρυνσης µικρογραφίας, παρέχοντας τη
δυνατότητα βελτιωµένης διεπαφής µε το περιβάλλον τους και µε δικτυωµένες
υπηρεσίες και συστήµατα. Τούτο θα ενισχύσει την ένταξή τους σε ευρύ φάσµα
ευφυών προϊόντων και εφαρµογών.
Εστίαση σε:
-

τεχνολογία και σχεδιασµό αισθητήρων, ενεργοποιητών, λοιπών συσκευών,
συστατικών στοιχείων για τερµατικά πολλαπλών υπηρεσιών (MST),
µικροσυστήµατα και τεχνολογία ολοκλήρωσης ώστε:
i) να ενταχθούν διατάξεις ανίχνευσης, ενεργοποίησης, υπολογισµού,
επεξεργασίας
δεδοµένων,
συµπεριλαµβανοµένης
της
ενεργειακής
βελτιστοποίησης σε ευρύ φάσµα υλικών (όπως πλαστικά, υφάσµατα, χαρτί και
σκυρόδεµα) ιδίως για ευέλικτες ή/και φορητές εφαρµογές.
ii) να καταστεί δυνατή η σµίκρυνση συστηµάτων σε πολύ µικρή µορφή (µικρά
µεγέθη, µικρό βάρος, λιγότερες συνδέσεις και χαµηλή κατανάλωση ισχύος).
iii) βελτίωση και ενατικοποίηση της αλληλεπίδρασης µεταξύ ανθρώπων,
µηχανής, περιβάλλοντος και συσκευής, εντάσσοντας και ολοκληρώνοντας πολύ
διαφορετικές "ιδιότητες", επιστήµες, περιβάλλοντα και τεχνολογίες.
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iv) να προστεθούν λειτουργίες και ευφυΐα σε ευρύ φάσµα εφαρµογών και των
διεπαφών τους, συµπεριλαµβανοµένων πολυαισθητηριακών µεθόδων.
v) να βελτιωθούν οι επιδόσεις και να µειωθεί το κόστος προϊόντων που
βασίζονται σε µικροσυστήµατα και νανοσυστήµατα.
-

vi) να βελτιωθεί η πυκνότητα και επίδοση της πακετοποίησης σε επίπεδο
συστήµατος και να συνδεθούν µικροηλεκτρονικά, οπτικά, οπτικοηλεκτρονικά και
φωτονικά συστατικά στοιχεία, υποσυστήµατα και µικροσυστήµατα. Οι επιδείξεις
και η επικύρωση των µεθόδων θα πρέπει να εστιάζουν σε διορατικές µελλοντικές
εφαρµογές να είναι µεταβιβάσιµες σε άλλα πεδία εφαρµογής και να αποδειχθεί
ότι διαθέτουν δυναµικό βιοµηχανοποίησης.

– vii) να διερευνηθεί το δυναµικό εφαρµογών µικρο-νανοτεχνολογίας και η ένταξη
της νανοδιάστασης σε µακρο- και µικροσυστήµατα· να ερευνηθούν οι τεχνολογίες
διασύνδεσης και ολοκλήρωσης που απαιτούνται για την καθιέρωση της διεπαφής
από νανο- σε µακροκλίµακα και η αλληλεπίδραση µε το περιβάλλον σε
νανοκλίµακα.
– viii) να καταδειχθεί η εφικτότητα/σκοπιµότητα και οι δυνατότητες ολοκλήρωσης
συστηµάτων ευρείας περιοχής που καλύπτουν την ολοκλήρωση αισθητήρων,
ενεργοποιητών, επεξεργασιών σε πολύ µεγάλα συστήµατα (συµπεριλαµβανοµένης
της συναφούς προσέγγισης συστήµατος) χωρίς περιορισµό σε υλικό, περιβάλλον
και προορισµό.
Αναµένεται ότι οι εργασίες στα θέµατα i) έως vi) θα αποκρυσταλλωθούν σε
ολοκληρωµένα έργα, ενθαρρύνοντας πολυκλαδική εφαρµοσµένη έρευνα που κινείται
από διορατικές µελλοντικές εφαρµογές και που προωθούν αναδυόµενες τεχνολογίες.
Εφόσον απαιτηθεί, θα πρέπει να καλύπτονται επίσης δραστηριότητες καινοτοµίας και
αφοµοίωσης, πρόσβαση σε ερευνητική υποδοµή, ώστε να διευκολύνεται η
συνεργασία και η συµµετοχή των ΜΜΕ. Είναι δυνατό να αντιµετωπίζονται
ταυτόχρονα µία ή περισσότερες από τις παραπάνω εστιάσεις, µπορούν δε να
ακολουθούνται διαδοχικά, αρχίζοντας από την πρώτη πρόσκληση.
Τα δικτύα αριστείας, ιδίως για τα σηµεία i), iii) και vi) αναµένεται ότι θα
συµπληρώσουν τα ολοκληρωµένα έργα για την περαιτέρω διάρθρωση του ΕΧΕ στα
εν λόγω πεδία. Συµπληρωµατικά ερευνητικά έργα ειδικής στοχοθέτησης και ειδικές
δράσεις υποστήριξης θα περιορίζονται σε ιδιαίτερα ευοίωνες εναλλακτικές µεθόδους
για την προετοιµασία νέων τεχνολογικών πεδίων και θα καλύπτουν συστήµατα σε
νανοκλίµακα, ιδίως για τα σηµεία vii) και viii).
Οι εργασίες θα πρέπει, κατά περίπτωση, να βελτιώνουν, συµπληρώνουν και να
συµπληρώνονται από εργασίες που έχουν αναληφθεί βάσει της προτεραιότητας 3,
EUREKA/EURIMUS και λοιπών πρωτοβουλιών σε επίπεδο κρατών µελών και
συνδεδεµένων κρατών, θα πρέπει δε να τοποθετούνται σε διεθνές πλαίσιο. Θα
καθιερωθούν µηχανισµοί συντονισµού.
2.3.1.3 Ευρυζωνικές επικοινωνίες για όλους
Στόχος: Ανάπτυξη των δικτυακών τεχνολογιών και αρχιτεκτονικών που θα
καταστήσουν δυνατή γενικευµένη διάθεση ευρυζωνικής πρόσβασης για τους
ευρωπαίους χρήστες, συµπεριλαµβανοµένων και όσων βρίσκονται σε λιγότερο
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αναπτυγµένες περιφέρειες. Πρόκειται για καίριο καταλύτη για την ευρύτερη
εξάπλωση της κοινωνίας και οικονοµίας της πληροφορίας και της γνώσης.
Εστίαση σε:
-

Εξοπλισµούς δικτυακής πρόσβασης χαµηλού κόστους, για σειρά τεχνολογιών
που έχουν βελτιστοποιηθεί ως συνάρτηση του περιβάλλοντος λειτουργίας,
συµπεριλαµβανοµένων των οπτικών ινών, της σταθερής ασύρµατης πρόσβασης,
των εκποµπών διαλογικού τύπου, της δορυφορικής πρόσβασης, xDSL και των
δικτύων ισχύος.

-

Νέες µεθόδους διαχείρισης, ελέγχου και πρωτοκόλλων δικτύου, για περιορισµό
των λειτουργικών δαπανών, αναβάθµιση πληροφοριών και λειτουργικότητας στο
δίκτυο πρόσβασης για την παροχή νέων υπηρεσιών, καθώς και διατερµατική
συνδετικότητα δικτύου.

-

Πολυ-υπηρεσιακές δυνατότητες, µε φυσική υποδοµή δικτύου ενιαίας πρόσβασης
σε κοινή χρήση από πολλαπλές υπηρεσίες και που καθιστά δυνατό περιορισµό
δαπανών κεφαλαίου και λειτουργίας για την εγκατάσταση και συντήρησή του.
Περιλαµβάνονται διτερµατικές δυνατότητες IPv6.

-

Βελτιωµένη χωρητικότητα ζωνικού εύρους, τόσο στο δίκτυο πρόσβασης όσο και
στα υποκείµενα οπτικά δίκτυα (πυρήνα/µητροπολιτικά), συµπεριλαµβανοµένης
ιδίως µεταγωγής οπτικής ριπής και πακετοµεταγωγής), ανάλογα µε την
αναµενόµενη εξέλιξη στις απαιτήσεις των χρηστών και των συναφών µε το
Ίντερνετ υπηρεσιών.

Οι ερευνητικοί αυτοί στόχοι περιλαµβάνονται σε συστηµικό πλαίσιο και πρέπει να
αντιµετωπίσουν τα τεχνολογικά άλµατα που στηρίζουν την κοινωνικοοικονοµική
εξέλιξη προς την κατεύθυνση ευρύτερης διάθεσης γενικευµένης ευρυζωνικής
πρόσβασης χαµηλού κόστους. Τούτο πρέπει κατά συνέπεια να οδηγήσει σε:
-

Βελτιωµένες τεχνολογίες πρόσβασης, συναρτήσει του περιβάλλοντος
λειτουργίας, σε προσιτές τιµές που παρέχουν τη δυνατότητα γενικευµένης
εισαγωγής ευρυζωνικών υπηρεσιών στην Ευρώπη και σε λιγότερο αναπτυγµένες
περιφέρειες.

-

Τεχνολογίες που παρέχουν τη δυνατότητα στο σκέλος πρόσβασης του δικτύου
της επόµενης γενιάς να προσαρµοστεί στην εξέλιξη του δικτύου πυρήνα, όσον
αφορά χωρητικότητα, λειτουργικότητα και ποιότητα παρεχόµενων υπηρεσιών
στους τελικούς χρήστες.

-

Ενιαία ευρωπαϊκή προσέγγιση όσον αφορά ρυθµιστικές πτυχές, καθώς και όσον
αφορά τυποποιηµένες λύσεις που παρέχουν τη δυνατότητα προσδιορισµού
µέγιστης πρακτικής, καθώς και εισαγωγής δικτυακού εξοπλισµού χαµηλού
κόστους για τους τελικούς χρήστες και την πρόσβαση.

Οι ενδιαφερόµενοι όµιλοι καλούνται να εξασφαλίσουν υποστήριξη και από άλλες
πηγές, καθώς επίσης να στηριχθούν σε συναφείς εθνικές πρωτοβουλίες. Για την
εκτεταµένη εισαγωγή ευρυζωνικής πρόσβασης θα απαιτηθεί η συµµετοχή των
βιοµηχανιών του κλάδου, των φορέων εκµετάλλευσης δικτύου και των δηµόσιων
αρχών, µέσω ευρέος φάσµατος πρωτοβουλιών δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα.
Το δορυφορικό τµήµα των εργασιών θα πρέπει να τοποθετηθεί σαφώς στο πλαίσιο
των συναφών προσπαθειών της ΕΥ∆ (ESA). Οι δραστηριότητες στις δορυφορικές
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επικοινωνίες πραγµατοποιούνται σε συντονισµό µε τις δραστηριότητες της θεµατικής
προτεραιότητας "αεροναυπηγική και διάστηµα".
2.3.1.4 Κινητά και ασύρµατα συστήµατα πέραν της 3ης γενιάς (3G)
Στόχος: Η υλοποίηση της προοπτικής για "Άριστη σύνδεση πάντοτε και παντού".
Στις προηγούµενες προκαταρκτικές εργασίες, τα συστήµατα πέραν της 3ης γενιάς
(3G) χαρακτηρίστηκαν ως οριζόντιο µοντέλο επικοινωνίας, όπου διάφορα επίγεια
επίπεδα πρόσβασης και τεχνολογίας συνδέονται και αλληλοσυµπληρώνονται κατά
βέλτιστο τρόπο για διάφορες υπηρεσιακές απαιτήσεις και περιβάλλοντα
ραδιοεπικοινωνιών. Σε αυτές δύνανται να συµπεριληφθούν το προσωπικό επίπεδο
(δίκτυο προσωπικό/περιοχής φορέων/ad hoc), το τοπικό/οικιακό επίπεδο (W-LAN,
UWB), το επίπεδο κυψέλης (GPRS, UMTS), το ευρύτερο επίπεδο περιοχής (DxB-T,
BWA).
Το τοπίο πρόσβασης που προκύπτει από τα παραπάνω συµπληρώνεται από ένα
δορυφορικό δίκτυο επικάλυψης, που παρέχει κυρίως ένα παγκόσµιο στρώµα
πολυεκποµπής (π.χ. S-DMB). Η δυνατότητα αναδιευθέτησης αποτελεί καταλύτη για
την υποστήριξη αυτής της ετερογενούς και γενικευµένης ασύρµατης πρόσβασης.
Εστίαση σε:
-

∆ίκτυο γενικευµένης πρόσβασης, συµπεριλαµβανοµένων καινοτόµων
ραδιοεπαφών, βάσει κοινής, ευέλικτης και αδιάκοπης υποδοµής, εξ ολοκλήρου ΙΡ
(πρωτοκόλλου Ίντερνετ), που υποστηρίζει αλλαγή κλίµακας και κινητικότητα.

-

Προηγµένες τεχνικές διαχείρισης πόρων για το δίκτυο γενικευµένης πρόσβασης
που επιτρέπουν τη βέλτιστη χρήση των σπάνιων πόρων του φάσµατος
παρέχοντας τη δυνατότητα δυναµικής κατανοµής φάσµατος και που συµβάλλουν
στη µείωση της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας.

-

Παγκόσµια περιαγωγή για όλες τις τεχνολογίες πρόσβασης, µε οριζόντια και
κάθετη µεταποµπή και αδιάκοπη παροχή υπηρεσιών, µε δυνατότητες
διαπραγµάτευσης συµπεριλαµβανοµένης της κινητικότητας, ασφάλειας και
ποιότητας παρεχόµενων υπηρεσιών βάσει αρχιτεκτονικής υπηρεσιών σε
διατερµατικό IPv6.

-

∆ιασυνεργασία µεταξύ τεχνολογιών πρόσβασης και µε το δίκτυο πυρήνα, τόσο σε
επίπεδο υπηρεσιών όσο και ελέγχου, συµπεριλαµβανοµένων προηγµένων
υπηρεσιών και σύνθετης διαχείρισης δικτύου.

-

Προηγµένες αρχιτεκτονικές που παρέχουν δυνατότητα αναδιευθέτησης σε όλα τα
στρώµατα (τερµατικό, δικτύου και υπηρεσιών).

Η έρευνα αναµένεται να τοποθετηθεί σε συστηµικό πλαίσιο και να αντιµετωπίσει τα
τεχνολογικά άλµατα που στηρίζουν την εννοιολογική αυτή εξέλιξη. Θα πρέπει να
διανοίγει νέες κοινωνικές και οικονοµικές ευκαιρίες, επιτρέποντας πλήρη αδιάκοπη
και νοµαδική πρόσβαση χρηστών στις νέες τάξεις πολυδύναµων εφαρµογών, καθώς
και νέες τάξεις εφαρµογών, µεταξύ ατόµων, µεταξύ διατάξεων και µεταξύ διατάξεων
και ατόµων.
Τα αναµενόµενα αποτελέσµατα από τις εργασίες αυτές είναι:
-

Ενιαία ευρωπαϊκή προσέγγιση στην τεχνολογία, τα συστήµατα και τις υπηρεσίες,
ιδίως στο πεδίο των µελλοντικών προτύπων (π.χ. για την πρόσβαση), στα διεθνή
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φόρουµ (WRC, ITU, 3GPP-IETF, ETSI, DVB…) όπου εξετάζονται τα θέµατα
των συστηµάτων πέραν της 3ης γενιάς (3G)·
-

Ενιαία νέα ευρωπαϊκή προσέγγιση όσον αφορά τις απαιτήσεις φάσµατος (επίγεια
και δορυφορικά) στην εξέλιξη µετά την 3η γενιά (3G), καθώς και σαφής
ευρωπαϊκή αντίληψη των καινοτόµων τρόπων βελτιστοποίησης της χρήσης του
φάσµατος σε περιβάλλον πέραν της 3ης γενιάς (3G)·

-

Ενιαία ευρωπαϊκή προσέγγιση στη δυνατότητα αναδιευθέτησης και στα συναφή
νέα προβλήµατα κανονιστικής ρύθµισης (ιδίως µε όρους ασφάλειας/προστασίας
της ιδιωτικής ζωής) που συνεπάγεται η καινοτόµος αυτή τεχνολογία.

Τα δορυφορικά τµήµατα των εργασιών θα πρέπει να υπαχθούν στο πλαίσιο των
συναφών προσπαθειών της ΕΥ∆. Οι δραστηριότητες στις δορυφορικές επικοινωνίες
εκτελούνται σε συντονισµό µε τις δραστηριότητες στη θεµατική προτεραιότητα
"αεροναυπηγική και διάστηµα".
2.3.1.5 Προς παγκόσµιο πλαίσιο αξιοπιστίας και ασφάλειας
Στόχος: Ενίσχυση της ασφάλειας και βελτίωση της αξιοπιστίας των συστηµάτων και
υποδοµών πληροφοριών και επικοινωνιών, καθώς και εξασφάλιση εµπιστοσύνης και
αξιοπιστίας στη χρήση ΤΚΠ µε την αντιµετώπιση νέων προκλήσεων για την
ασφάλεια και την αξιοπιστία. Οι εν λόγω προκλήσεις προκύπτουν από τον
υψηλότερο βαθµό συνθετότητας και την πανταχού παρουσία της πληροφορικής και
των επικοινωνιών, την κινητικότητα και την αυξηµένη δυναµικότητα του
περιεχοµένου. Ολοκληρωµένες και περιεκτικές προσεγγίσεις, µε τη συµµετοχή των
σχετικών ενδιαφερόντων της αξιακής αλυσίδας, θα πρέπει να αντιµετωπίσουν θέµατα
ασφάλειας και αξιοπιστίας σε διάφορα επίπεδα και από διαφορετικές προοπτικές.
Εστίαση σε:
–

Ανάπτυξη ολοκληρωµένων µεθόδων, αρχιτεκτονικών και τεχνολογιών για
ασφάλεια και κινητικότητα, διατήρηση εικονικής ταυτότητας, βελτίωση της
προστασίας της ιδιωτικής ζωής σε επίπεδο εφαρµογών και σε επίπεδο υποδοµής.
Θα πρέπει να συνεκτιµηθούν πτυχές χρηστικότητας, καθώς και θέµατα
κοινωνικοοικονοµικά και κανονιστικών ρυθµίσεων.

–

Ανάπτυξη ολοκληρωµένων διεπιστηµονικών µεθόδων και ακόλουθων
τεχνολογιών για την παροχή αξιόπιστων συστηµάτων δικτύου και πληροφοριών
που υποστηρίζουν την οικονοµία και την κοινωνία µας.

–

Ανάπτυξη εργαλείων για την υποστήριξη λήψης αποφάσεων που βασίζονται σε
µοντελοποίηση και προσοµοίωση, για την προστασία υποδοµών νευραλγικής
σηµασίας, λαµβάνοντας υπόψη τις σχετικές µε ΤΚΠ αλληλεπιδράσεις των
υποδοµών νευραλγικής σηµασίας και στοχεύοντας στην πρόληψη απειλών και
περιορισµό ευπαθών σηµείων.

–

Ανάπτυξη, δοκιµή και έλεγχος καταλληλότητας υφιστάµενων και νέων
τεχνολογιών κρυπτοθέτησης για ευρύ φάσµα εφαρµογών. Ανάπτυξη, δοκιµή και
έλεγχος καταλληλότητας τεχνολογιών για την προστασία, ασφάλεια και
αξιόπιστη κατανοµή ψηφιακών πόρων. Θα δοθεί δέουσα προσοχή σε θέµατα
υλοποίησης και τυποποίησης, καθώς και στην ανάπτυξη πολιτικής ασφάλειας και
τη δηµιουργία συναίνεσης µεταξύ των σχετικών βασικών συντελεστών.
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–

Έρευνα, ανάπτυξη, δοκιµή και πιστοποίηση ασφαλών έξυπνων διατάξεων
επόµενης γενιάς (π.χ. έξυπνες κάρτες) καθώς και των συστατικών µερών τους.
Περιλαµβάνεται ο σχεδιασµός, η παραγωγή και ο αυτοµατοποιηµένος έλεγχος
καταλληλότητας έξυπνων διατάξεων.

–

Πολυεπιστηµονική έρευνα στο πεδίο της βιοµετρικής και των εφαρµογών της µε
τη δέουσα προσοχή και σε κοινωνικά και επιχειρησιακά θέµατα. Ενίσχυση των
ευρωπαϊκών ικανοτήτων για πιστοποίηση ασφαλείας µε στόχο την αµοιβαία
αναγνώριση εγκληµατολογικών τεχνολογιών υπολογιστών και δικτύωσης για την
καταπολέµηση των αξιόποινων πράξεων στον κυβερνοχώρο.

Οι εργασίες θα πρέπει να συνδέονται µε τις ερευνητικές πρωτοβουλίες και τις
πολιτικές των κρατών µελών και των συνδεδεµένων κρατών. Όσον αφορά την
αξιοπιστία και την προστασία νευραλγικών υποδοµών, θα πρέπει να ενισχυθεί
στοχοθετηµένη διεθνής συνεργασία µε συµπληρωµατικές ερευνητικές κοινότητες και
προγράµµατα.
2.3.1.6 Πολυτροπικές διεπαφές
Στόχος: Ανάπτυξη φυσικών και προσαρµοστικών πολυτροπικών διεπαφών µε ευφυή
ανταπόκριση σε οµιλία και γλώσσα, όραση, µιµική, αφή και άλλες αισθήσεις.
Εστίαση σε:
– Αλληλεπίδραση µεταξύ ανθρώπων καθώς και µεταξύ ανθρώπων και του εικονικού
και φυσικού περιβάλλοντος, µέσω διαισθητικών πολυτροπικών διεπαφών που είναι
αυτόνοµες και επιδεκτικές µάθησης και προσαρµογής στο περιβάλλον του χρήστη,
µέσα σε δυναµικά µεταβαλλόµενα πλαίσια. Θα πρέπει να αναγνωρίζουν τη
συγκινησιακή αντίδραση του χρήστη και να διαθέτουν ανθεκτική δυνατότητα
διαλόγου µε απεριόριστη εισροή λόγου και γλώσσας.
– Πολυγλωσσικά συστήµατα που διευκολύνουν τη µετάφραση χωρίς περιορισµούς
τοµέα, ιδίως για αυθόρµητη ή ελλιπή εισροή (λόγου), σε καθηκοντοστρεφή
περιβάλλοντα.
Οι εργασίες µπορούν να κυµανθούν από βασική έρευνα σε πεδία όπως η µηχανική
µάθηση και η ακριβής παρακολούθηση βλέµµατος και χειρονοµίας, έως την
ολοκλήρωση σε συστηµικό επίπεδο µε έλεγχο ενιαίο σε απαιτητικά πεδία εφαρµογής,
συµπεριλαµβανοµένων ενδυτών διεπαφών και έξυπνων ενδυµάτων, έξυπνων χώρων
και διεπαφών για εργαλεία συλλογικής εργασίας, καθώς και διαπολιτισµική
επικοινωνία.
Τα ολοκληρωµένα έργα αναµένεται ότι θα αντιµετωπίσουν τους στόχους στο πλαίσιο
ολιστικής προσέγγισης, παρέχοντας, όπου είναι δυνατόν, δυνατότητα ανταγωνισµού
στο εσωτερικό και µεταξύ έργων. Τα δίκτυα αριστείας θα πρέπει να στοχεύουν στον
περιορισµό των φραγµών µεταξύ των έως τώρα κατακερµατισµένων κοινοτήτων και
κλάδων, καθώς και στην προαγωγή της γνώσης στο πεδίο. Θα πρέπει να συµβάλουν
στην καθιέρωση και ενίσχυση µεριζόµενων υποδοµών, συµπεριλαµβανοµένης της
κατάρτισης και της αξιολόγησης, καθώς και της επεξεργασίας προτύπων
βαθµολόγησης και κατάλληλων µέτρων και σταθµών για τη χρησιµότητα. Τα
στοχοθετηµένα ειδικά ερευνητικά έργα (STREP) αναµένεται ότι θα προωθήσουν την
έρευνα σε αναγνωρίσιµα ή αναδυόµενα υποπεδία και ότι θα προετοιµάσουν τις
σχετιζόµενες κοινότητες.
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2.3.1.7 Συστήµατα γνώσεων µε σηµασιολογική βάση
Στόχος: Ανάπτυξη συστηµάτων σηµασιολογικής βάσης και µε συνεκτίµηση
συγκειµένου (ευαίσθητων ως προς το πλαίσιο) για την απόκτηση, οργάνωση,
επεξεργασία, µερισµό και χρήση των γνώσεων που είναι ενσωµατωµένες σε
πολυµεσικό περιεχόµενο. Η έρευνα θα στοχεύει στη µεγιστοποίηση του
αυτοµατισµού ολόκληρου του κύκλου ζωής γνώσεων και στην επίτευξη
σηµασιολογικής διαλειτουργικότητας µεταξύ πόρων και υπηρεσιών στον Παγκόσµιο
Ιστό.
Εστίαση σε:
-

Συστήµατα και υπηρεσίες µε σηµασιολογικές δυνατότητες που διευκολύνουν την
εξόρυξη πολυµεσικού περιεχοµένου από τον Παγκόσµιο Ιστό, καθώς και κατά
µήκος κατανεµηµένων πλατφόρµων επεξεργασίας δεδοµένων. Θα πρέπει να
έχουν δυνατότητες αυτοργάνωσης, να είναι σθεναρά και να επιδέχονται αλλαγή
κλίµακας και να καθιστούν δυνατό τον καλύτερο έλεγχο σύνθετων χώρων
πληροφοριών, µέσω βελτιωµένης ανάλυσης, ερµηνείας και οπτικοποίησης
αντικειµένων και περιεχοµένου µεγάλων διαστάσεων.

-

Προσαρµοζόµενα συστήµατα γνώσεων, που συνδυάζουν σηµασιολογικά
εµπλουτισµένο περιεχόµενο µε "εξαγωγή συµπερασµάτων παντού και πάντα" µε
υποστήριξη καθηκόντων έντασης γνώσεων και χρονικά νευραλγικών, ιδίως για
µοντελοποίηση και βελτιστοποίηση, αυτοµατοποιηµένη διάγνωση και
υποστήριξη λήψης αποφάσεων.

Τα έργα θα καλύπτουν όλες αυτές τις ερευνητικές πτυχές που απαιτούνται για την
επίτευξη των παραπάνω, όπου συµπεριλαµβάνεται:
-

Θεµελιώδης έρευνα: νέα τυπικά µοντέλα, µέθοδοι και γλώσσες για
αναπαράσταση γνώσεων και λογισµό υπό συνθήκες αβεβαιότητας,
συµπεριλαµβανοµένων µαθησιακών µοντέλων από δεδοµένα και πολυγλωσσική
και πολυµεσική οντολογική υποδοµή για το σηµασιολογικό ιστό.

-

Έρευνα σε επίπεδο συστατικών µερών που αφορά στη λειτουργικότητα
συστηµάτων γνώσεων: νέα γενιά εργαλείων για την υποστήριξη αυτόµατης
απόκτησης, ανάλυσης, σχολιασµού, (ανα)διοργάνωσης, διαφυλλισµού,
φιλτραρίσµατος, επεξεργασίας και οπτικοποίησης πολυµεσικού υλικού.

-

Ολοκλήρωση σε συστηµικό επίπεδο µε απόδειξη του εννοιολογικού συστήµατος
για τεχνολογίες γνώσεων και συστατικά στοιχεία σε νέες υπηρεσίες και
εφαρµογές σηµασιολογικής βάσης.

Οι δραστηριότητες θα πρέπει να µεγιστοποιήσουν τη διασταύρωση και γονιµοποίηση
µεταξύ διάφορων και διαφορετικών πεδίων, συµπεριλαµβανοµένων των τεχνολογιών
γνώσης, της τεχνολογίας βάσεων δεδοµένων, της τεχνολογίας αυτόνοµων µέσων, της
επεξεργασίας φυσικής γλώσσας κ.λπ. Τα ολοκληρωµένα έργα θα στοχεύουν, στο
πλαίσιο διατερµατικής προσέγγισης, όλα τα στάδια της έρευνας, καλύπτοντας έρευνα
σε επίπεδο θεµελιακό, συστατικών στοιχείων καθώς και συστηµικό. Η έρευνα σε
επίπεδο συστατικών στοιχείων ενδέχεται να αποτελέσει αντικείµενο στοχοθετηµένων
STRΕP. Τα δίκτυα αριστείας θα αποτελέσουν δυνατότητα ενίσχυσης
µακροπρόθεσµης θεµελιώδους έρευνας, ανάπτυξης οντολογιών κοινής χρήσης και
υποδοµών δεδοµένων, συµπεριλαµβανοµένης µετρολογίας για κατάρτιση και
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αξιολόγηση συστηµάτων, καθώς και προώθησης προτύπων και ανοικτών
αρχιτεκτονικών αναφοράς.
2.3.1.8 ∆ικτυωµένα οπτικοακουστικά συστήµατα και οικιακές πλατφόρµες
Στόχος: Η ανάπτυξη διατερµατικών δικτυωµένων οπτικοακουστικών συστηµάτων
και εφαρµογών, καθώς και ανοικτών αξιόπιστων και διαλειτουργικών πολυµεσικών
πλατφορµών και διατάξεων χρήστη, και ιδίως για εκποµπές και οικιακές πλατφόρµες
µε πλήρεις δυνατότητες αλληλεπίδρασης.
Εστίαση σε:
-

Αξιόπιστα περιβάλλοντα ελεύθερης επιλογής για βελτιωµένη διαισθητική
πρόσβαση και αλληλεπίδραση µε υβριδικά τρισδιάστατα πολυµεσικά σήµατα και
αντικείµενα. Αναπαράσταση, αναγνώριση, εντοπισµός και περιγραφή
αντικειµένων πολλαπλών µέσων (rich media).

-

Αδιάκοπη συνεργασία οπτικοακουστικών δικτύων ΙΡ (πρωτοκόλλου Ίντερνετ),
νέα πρωτόκολλα και αρχιτεκτονικές ενδιάµεσου λογισµικού για συνεκτική
δροµολόγηση, αποθήκευση και διανοµή πολυµέσων σε πραγµατικό χρόνο,
µηχανισµοί ελέγχου φόρτωσης και ισορροπίας, οµότιµα συστήµατα (Ρ2Ρ),
εκποµπή δεδοµένων και ροή οπτικοακουστικών πολλαπλών µέσων.
Προσαρµόσιµη ποιότητα παρεχόµενων υπηρεσιών για µεταβαλλόµενης κλίµακας
οπτικοακουστική ροή σε ετερογενή δίκτυα, διαµόρφωση της οπτικοακουστικής
δικτύωσης, τεχνολογία κίνησης δικτύου, διαλογική διαχείριση οπτικοακουστικών
υπηρεσιών, καθώς και προσοµοίωση.

-

Πύλες στον οικιακό εξυπηρετητή, διαλειτουργικότητα µεταξύ οικιακών
τεχνολογιών δικτύωσης και της ολοκλήρωσής τους µε τα παγκόσµια δίκτυα ως
µέσο πρόσβασης και δηµιουργίας συνδυασµένων εφαρµογών και υπηρεσιών.
Οπτικοακουστικές πύλες µε συσκευές αποθήκευσης, διαχείρισης και
ανασυσκευασίας, συµπεριλαµβανόµενης επεκτεταµένης οικιακής διανοµής.
Προηγµένες µέθοδοι ανάκτησης και επιχειρηµατικά µοντέλα για την υποστήριξη
της πρόσβασης σε οπτικοακουστικά µέσα, συνεχούς ροής και αποθηκευµένα, από
οποιαδήποτε πηγή στο οικιακό περιβάλλον και στο αυτοκίνητο, από οποιαδήποτε
διάταξη.

Η έρευνα θα συγκεντρωθεί κατά πρώτο λόγο σε τεχνολογία που παρέχει τη
δυνατότητα σφαλµατοστεγούς αναπαράστασης, τεµαχισµού και επεξεργασίας
πολλαπλών οπτικοακουστικών σηµάτων. Τούτο αφορά τη βασική έρευνα, τη
διάρθρωση και τη σύνδεση των καλύτερων οµάδων της Ευρώπης στα πεδία των
επικοινωνιών. Αφορά επίσης έρευνα σε πεδία υψηλού δυναµικού που προωθούνται
από τη βιοµηχανία, όπως η τρισδιάστατη τηλεόραση επόµενης γενιάς, ο
ηλεκτρονικός κινηµατογράφος, η εικονική και η τηλεπαρουσία, καθώς και
µελλοντικές κινητές υπηρεσίες προσωπικών επικοινωνιών που βασίζονται σε µεικτή
πραγµατικότητα. Θα απαιτηθεί ιδιαίτερα επικέντρωση των εν λόγω δραστηριοτήτων
γύρω από µια υποδοµή επικοινωνιών και θα αποσκοπείται η εκµετάλλευση του
εξαιρετικού ευρωπαϊκού δυναµικού που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια διαφόρων
προγραµµάτων στο εν λόγω πεδίο. Προαπαιτούµενο θα είναι η ενεργός συµµετοχή
στον καθορισµό προτύπων παγκόσµιας κλίµακας, ιδίως ανοιχτών προτύπων.
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2.3.1.9 ∆ικτυωµένες επιχειρήσεις και κυβερνήσεις
Στόχος: Ανάπτυξη ΤΚΠ που υποστηρίζουν τη δικτύωση οργανισµών, ολοκλήρωση
διαδικασιών και µερισµό πόρων. Τούτο αναµένεται να επιτρέψει τους δικτυωµένους
οργανισµούς, του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα, να οικοδοµήσουν ταχύτερες και
αποτελεσµατικότερες εταιρικές συνεργασίες και συµµαχίες για τον ανασχεδιασµό και
την ολοκλήρωση των διεργασιών τους, την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών
προστιθέµενης αξίας καθώς και τον αποδοτικό µερισµό γνώσεων και εµπειριών.
Εστίαση σε:
–

∆ιαχείριση δυναµικών συλλογικών δικτύων µέσω ανάπτυξης πλαισίων
εναρµόνισης, και προδιαγραφών, µοντέλων και οντολογιών ανοικτής
πλατφόρµας. Περιλαµβάνει διεπιστηµονική έρευνα σε σύνθετα προσαρµοζόµενα
και αυτοργανωνόµενα συστήµατα και µοντελοποίηση, αναπαράσταση,
ιχνηλάτηση και µέτρηση κατανεµηµένων ροών εργασιών και γνώσεων σε
επιχειρηµατικά δίκτυα.

–

Τεχνολογίες για διαλειτουργικότητα µε υποστήριξη ανοικτών δικτύων ευφυών,
αυτόνοµων, αυτοπροσαρµόσιµων, αυτοδιευθετήσιµων και µεταβλητής κλίµακας
συστατικών λογισµικού για δικτυωµένους οργανισµούς, συµπεριλαµβανοµένων
ΜΜΕ. Καινοτόµες αρχιτεκτονικές αναφοράς που εργάζονται σε δυναµικά δίκτυα
µε χρήση οντολογιών, τεχνολογιών αυτόνοµων µέσων και πλέγµατος (Grid),
υπηρεσιών ιστού, τεχνολογιών σηµασιολογικού ιστού και οµότιµης (Ρ2Ρ)
επεξεργασίας δεδοµένων.

–

Ανοικτές ασφαλείς, διαλειτουργικές και αναδιευθετήσεις, πλατφόρµες, εφαρµογής
και πολυτροπικές υπηρεσίες, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government). Θα
πρέπει να βασίζονται σε ευρωπαϊκά πρότυπα να υποστηρίζουν περιφερειακές και
τυπικές πρωτοβουλίες και να χρησιµοποιούν το µεγαλύτερο δυνατό αριθµό
λύσεων λογισµικού ανοικτής πηγής για όλες τις πτυχές των δια- και ενδοκυβερνητικών λειτουργιών, συµπεριλαµβανοµένων συστηµάτων ηλεκτρονικής
δηµοκρατίας αλληλεπίδρασης µε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις,
ανασχεδιασµού κυβερνητικών διαδικασιών και διαχείρισης γνώσεων.

–

∆ιαχείριση γνώσεων για την υποστήριξη της καινοτοµίας και επιχειρηµατικών
στρατηγικών µέσω µερισµού, µεσιτείας, εµπορίας και µέτρησης γνώσεων και
διανοητικού κεφαλαίου. Η έρευνα θα καλύψει επίσης µοντελοποίηση γνώσεων
από πολλαπλές προοπτικές/επίπεδα κατά µήκος της αξιακής αλυσίδας, καθώς και
αναδυόµενους, φιλικούς προς το περιβάλλον χώρους εργασίας που διευκολύνουν
τη χρήση των σιωπηρών γνώσεων, της δηµιουργικότητας και της
παραγωγικότητας των πόρων.

–

ΤΚΠ ως κινητήρια δύναµη για αναδιοργάνωση µικρών επιχειρήσεων και
κυβερνητικών υπηρεσιών µέσω τοπικών αναπτυξιακών διεργασιών,
συµπεριλαµβανοµένων οικοσυστηµάτων µικρών επιχειρήσεων και της
αλληλεπίδρασής τους µε τις τοπικές αρχές. ∆ράσεις µαζικής εισαγωγής για
µονοαπευθυντικές υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για όλους,
υποστηριζόµενες από συγκριτική αξιολόγηση, καθώς και κοινωνικοοικονοµική
έρευνα στη διοίκηση δικτυωµένων οργανισµών, και µοντέλα ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης και νοµικά θέµατα.

Τα ολοκληρωµένα έργα θα ακολουθήσουν εστιασµένη και πολυκλαδική µέθοδο που
θα συγκεντρώνει κρίσιµη µάζα από επιχειρήσεις και κυβερνητικούς οργανισµούς,
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πανεπιστηµιακά ερευνητικά εργαστήρια, οργανισµούς τυποποίησης και κέντρα
µεταφοράς τεχνολογίας. Θα χρησιµοποιηθούν δίκτυα αριστείας για ολοκλήρωση των
διορατικών ευρωπαϊκών και διεθνών ερευνητικών κοινοτήτων και δηµιουργία νέας
γνώσης. Τα STRΕP θα πρέπει να στοχεύουν και να εξερευνούν ρηξικέλευθες
τεχνολογίες και ιδιαίτερα καινοτόµες µορφές και µοντέλα οργάνωσης. Τα STRΕP θα
µπορούσαν επίσης να χρησιµοποιηθούν για την υποστήριξη καινοτόµων πιλοτικών
εφαρµογών για επιχειρήσεις και κυβερνητικές υπηρεσίες. Οι εργασίες θα βασίζονται
και θα συµπληρώνουν δραστηριότητες των κρατών µελών και των συνδεδεµένων
κρατών στο εν λόγω πεδίο.
Οι εργασίες θα µπορούσαν επίσης να βασιστούν σε προηγούµενες διεθνείς
δραστηριότητες ΕΤΑ µε συµµετοχές από ΗΠΑ, Ιαπωνία και Λατινική Αµερική (π.χ.
Βραζιλία, Μεξικό) στο πεδίο των δικτυωµένων οργανισµών συνεργασίας και θα
συµπληρωθούν µε δραστηριότητες επίδειξης και µεταφορές τεχνολογίες για µικρές
επιχειρήσεις και κυβερνήσεις για τις µεσογειακές χώρες, τη Ρωσία και τα νέα
ανεξάρτητα κράτη (ΝΑΚ), τα ∆υτικά Βαλκάνια, την Κίνα και τη Λατινική Αµερική.

2.3.1.10 Ηλεκτρονική ασφάλεια (eSafety) οδικών και εναέριων µεταφορών
Στόχος: Ανάπτυξη, δοκιµασία και αξιολόγηση, ολοκληρωµένης και σφαιρικής
προσέγγισης στα ευφυή οχήµατα και αεροσκάφη, µε την οποία να παρέχονται
µεγαλύτερη ασφάλεια και υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας, και όπου
αντιµετωπίζονται κατ’ ολοκληρωµένο τρόπο η αλληλεπίδραση µεταξύ οδηγού,
οχήµατος και υποδοµής πληροφοριών.
Εστίαση σε:
-

-

-

Έρευνα προηγµένων αισθητήρων και συστηµάτων επικοινωνιών, καθώς και
λογισµικού και διεπαφών υψηλής αξιοπιστίας για την ενσωµάτωση συστηµάτων
ασφαλείας επί οχήµατος που επικουρούν τον οδηγό για τον έλεγχο του οχήµατος·
προηγµένα εναέρια συστήµατα αποφυγής συγκρούσεων για αεροσκάφη.
Για τις οδικές µεταφορές, έρευνα σε κατανεµηµένους ευφυείς αυτόνοµους
φορείς, ασφαλείς επικοινωνίες και προηγµένες τεχνολογίες εντοπισµού θέσης και
χαρτογράφησης, καθώς και ένταξή τους για την υποστήριξη της παροχής
εντοπισµένων υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας.
Για τις οδικές και εναέριες µεταφορές, εργασίες σε συστήµατα διαχείρισης
υποδοµής πληροφοριών και οχηµάτων µε έµφαση σε πτυχές ασφάλειας και
αποτελεσµατικότητας.

Οι προτάσεις θα περιγράφουν τον τρόπο µε τον οποίο τα συναφή αποτελέσµατα και η
χρηµατοδότηση από µη κοινοτικά προγράµµατα (π.χ. PREDIT, Mobilität und
Verkehr, EUREKA, κ.λπ.) θα συνδυαστούν ώστε να συµβάλλουν στην επίτευξη του
εν λόγω καθήκοντος. Κατά περίπτωση θα πρέπει επίσης να ενταχθεί εθνική και
περιφερειακή υποδοµή δοκιµών.
Τα έργα θα πρέπει να στοχεύουν στην ενίσχυση εταιρικής συνεργασίας µεταξύ
προηγµένων ερευνητικών εργαστηρίων του κλάδου των οδικών ή εναέριων
µεταφορών, των τηλεπικοινωνιών, των εταιρειών εκµετάλλευσης υποδοµής, παρόχων
και χρηστών εξοπλισµού και υπηρεσιών. Θα διατηρηθεί ο συντονισµός µε άλλες
συναφείς θεµατικές προτεραιότητες του 6ου ΠΠ, ιδίως στις θεµατικές
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προτεραιότητες 4 και 6. Τα ερευνητικά πεδία αναµένεται ότι θα καλυφθούν κυρίως
µε ολοκληρωµένα έργα, καθώς και µε ορισµένα STRΕP.
2.3.1.11 Ηλεκτρονική υγεία (eHealth)
Στόχος: Ανάπτυξη ευφυούς περιβάλλοντος που καθιστά από παντού τη διαχείριση
της κατάστασης της υγείας των πολιτών και που επικουρεί το ιατρικό προσωπικό
ώστε να αντεπεξέλθει µε ορισµένες µείζονες προκλήσεις, τη διαχείριση
επικινδυνότητας και την ένταξη στην κλινική πρακτική της προόδου στον τοµέα της
υγείας.
Εστίαση σε:
− Έρευνα και ανάπτυξη σε καίριες τεχνολογίες, όπως οι βιοαισθητήρες και οι
ασφαλείς επικοινωνίες και ένταξή τους σε ενδυτά ή εµφυτεύσιµα συστήµατα που
εξασφαλίζουν, για τους πολίτες και το αντίστοιχο ιατρικό προσωπικό, συνεχή και
από οποιαδήποτε θέση διαχείριση της κατάστασης υγείας. Στα αναµενόµενα
αποτελέσµατα περιλαµβάνονται ευφυή και επικοινωνούντα ενδύµατα ή/και
εµφυτεύµατα που αλληλεπιδρούν και επικοινωνούν κατά περίπτωση και µε
ασφαλή τρόπο µε άλλα συστήµατα υγείας και σηµεία περίθαλψης.
− Έρευνα σε νέα αξιόπιστα εργαλεία λογισµικού που υποστηρίζουν το ιατρικό
προσωπικό στην άµεση λήψη της βέλτιστης δυνατής απόφασης για πρόληψη,
διάγνωση και θεραπεία. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί σε έρευνα για εύχρηστα,
ταχέα και αξιόπιστα εργαλεία που παρέχουν πρόσβαση σε ετερογενείς πηγές
πληροφοριών υγείας, καθώς επίσης και σε νέες µεθόδους για υποστήριξη λήψης
αποφάσεων και ανάλυση επικινδυνότητας. Θα ενθαρρυνθεί, όπου ενδείκνυται, η
χρήση τεχνολογίας GRID και ανοικτής πηγής.
− ∆ικτύωση ερευνητών στα πεδία της ιατρικής πληροφορικής, της
βιοπληροφορικής και της νευροπληροφορικής, µε στόχο τη διεύρυνση των
ιατρικών γνώσεων και προώθηση νέας γενιάς συστηµάτων ηλεκτρονικής υγείας
(eHealth) που υποβοηθούν την εξατοµίκευση της πρόληψης ασθενειών,
διαγνώσεις και θεραπεία.
Θα διατηρηθεί ο συντονισµός µε άλλες συναφείς θεµατικές προτεραιότητες του 6ου
ΠΠ, ιδίως µε τη θεµατική προτεραιότητα 1.
Στις προτάσεις θα περιγράφεται ο τρόπος µε τον οποίο οι εργασίες συµπληρώνουν
και βελτιώνουν τις προσπάθειες σε µη κοινοτικά προγράµµατα (π.χ. εθνικά
προγράµµατα, EUREKA, ...) και διεθνείς πρωτοβουλίες συντονισµού. Κατά
περίπτωση θα ενταχθεί επίσης η διεθνής, εθνική και περιφερειακή υποδοµή δοκιµών.
Τα έργα θα πρέπει να αποσκοπούν στη βελτίωση της βιοµηχανικής
ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, µέσω της δηµιουργίας εταιρικών συνεργασιών
µεταξύ προηγµένων εργαστηρίων Ε&Α από συναφείς τοµείς που αναφέρονται στην
υγεία και την υγειονοµική περίθαλψη, δηλαδή ιατρικές διατάξεις, ηλεκτρονική υγεία
(eHealth),
τηλεπικοινωνίες,
εξειδικευµένη
παροχή
λογισµικού,
φορείς
εκµετάλλευσης υποδοµής, εξοπλισµού και παροχής υπηρεσιών, καθώς και χρήστες.
Αναµένεται ότι τα δύο πρώτα πεδία θα αντιµετωπιστούν µε ολοκληρωµένα έργα, ενώ
το τρίτο από δίκτυα αριστείας. Και στα τρία πεδία αναµένονται ορισµένα STRΕP.
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2.3.1.12 Τεχνολογικά υποστηριζόµενη µάθηση και πρόσβαση σε πολιτιστική
κληρονοµιά
Στόχος: Η ανάπτυξη προηγµένων συστηµάτων και υπηρεσιών που συµβάλλουν στη
βελτίωση της πρόσβασης στους γνωσιακούς και εκπαιδευτικούς πόρους της Ευρώπης
(συµπεριλαµβανοµένων πολιτιστικών και επιστηµονικών συλλογών) και η
δηµιουργία νέων µορφών πολιτιστικών και µαθησιακών εµπειριών.
Εστίαση σε:
– Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της οικονοµικής απόδοσης της µάθησης, για
άτοµα και οργανισµούς, ανεξάρτητα από χρόνο, χώρο και ρυθµό, µέσω της
ανάπτυξης ανοικτών συστηµάτων και υπηρεσιών που υποστηρίζουν πανταχού
παρούσα, βιωµατική και πλαισιοστρεφή µάθηση και εικονικές κοινότητες
συλλογικής µάθησης. Στις εργασίες συνδυάζονται προηγµένες γνωστικές και
γνωσιακές µέθοδοι µε νέα µέσα, συµπεριλαµβανοµένης της εικονικής και της
διευρυµένης πραγµατικότητας, της εικονικής παρουσίας και της προσοµοίωσης,
λαµβάνονται υπόψη τεχνολογικές, παιδαγωγικές καθώς και οργανωτικές πτυχές,
ενώ στοχεύουν την επίδειξη, σε ευµεγέθη πειράµατα πεδίου, µαθησιακών λύσεων
επόµενης γενιάς.
– Βελτίωση της προσβασιµότητας, ορατότητας και αναγνώρισης της εµπορικής
αξίας των πολιτιστικών και επιστηµονικών πόρων της Ευρώπης, µέσω ανάπτυξης:
προηγµένων υπηρεσιών ψηφιακής βιβλιοθήκης, που παρέχουν πρόσβαση υψηλού
ζωνικού εύρους σε κατανεµηµένες τράπεζες ευρωπαϊκού πολιτισµού, ιστορίας και
επιστήµης µε υψηλό βαθµό διαλογικότητας/αλληλεπίδρασης· περιβαλλόντων
ευφυούς κληρονοµιάς και τουρισµού, όπου αναπλάθονται και οπτικοποιούνται
πολιτιστικά και επιστηµονικά αντικείµενα και τρόποι για τη βελτίωση της
εµπειρίας των χρηστών στον πολιτιστικό τουρισµό· προηγµένα εργαλεία,
πλατφόρµες και υπηρεσίες που υποστηρίζουν διεργασίες και ροή εργασιών
ψηφιακοποίησης µε υψηλό βαθµό αυτοµατισµού, ψηφιακή αποκατάσταση και
διατήρηση κινηµατογραφικού και βιντεοϋλικού, καθώς και διαχείριση και
εκµετάλλευση ψηφιακής µνήµης.
Αναµένεται ότι τα ολοκληρωµένα έργα θα αποτελέσουν το κύριο όχηµα για Ε&Α και
επίδειξη των συστηµάτων και υπηρεσιών µάθησης, ενώ τα δίκτυα αριστείας θα
συµβάλλουν σε ερευνητική, πλέον µακροπρόθεσµη έρευνα, που αφορά τη βελτίωση
των ανθρώπινων γνωσιακών και µαθησιακών διεργασιών. Το σύνολο των µέσων,
συµπεριλαµβανοµένων των STRΕP, θα συµβάλλουν στην προώθηση βέλτιστης
πρακτικής, αφοµοίωσης και διάδοσης.
Το πεδίο των ψηφιακών βιβλιοθηκών είναι ανοικτό, τόσο για δίκτυα αριστείας όσο
και για ολοκληρωµένα έργα, που θα αναπτύξουν κοινές κλίνες δοκιµών και πόρους
και θα επιδιώξουν τη σύνδεση συντελεστών από το χώρο της επιστήµης και του
πολιτισµού. Κύρια µέσα για την ευφυή κληρονοµιά και τον τουρισµό θα είναι τα
δίκτυα αριστείας και τα STRΕP. Οι εργασίες στο πεδίο συντήρησης και διατήρησης
στοχεύουν στη δόµηση νέων ερευνητικών κοινοτήτων γύρω από νεοεµφανιζόµενες
προτεραιότητες και πλατφόρµες έρευνας, µέσω ολοκληρωµένων έργων και δικτύων
αριστείας.

IST priority, WP 2003-2004

26

2.3.2

Στόχοι που καλύπτει η δεύτερη πρόσκληση:

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι στόχοι που θα καλυφθούν στη δεύτερη
πρόσκληση.
Στόχοι της δεύτερης πρόσκλησης
Προηγµένες οθόνες οπτικής παρουσίασης
Οπτικά, οπτικοηλεκτρονικά και φωτονικά λειτουργικά
συστατικά στοιχεία

Τεχνολογικές
συνιστώσες

Πλατφόρµες ανοικτής εξέλιξης για λογισµικό και
υπηρεσίες
Ολοκληρωµένα
συστήµατα

Γνωστικά συστήµατα
Ενσωµατωµένα συστήµατα
Εφαρµογές και υπηρεσίες για κινητούς χρήστες και
εργαζόµενους
∆ιαµεσικό περιεχόµενο αναψυχής και ψυχαγωγίας
Συστήµατα GRID και επίλυση σύνθετων προβληµάτων
Βελτίωση της διαχείρισης επικινδυνότητας

Τοµεακές
Εφαρµογές

Ηλεκτρονική κοινωνική ένταξη (eInclusion)

Οι κλίνες δοκιµών για ερευνητική δικτύωση θα καλυφθούν στη 2η πρόσκληση.
Περιγράφονται στην παράγραφο 2.3.4. Οι γενικές συνοδευτικές δράσεις θα υπάρχουν
στη 2η πρόσκληση και περιγράφονται στην παράγραφος 2.3.5.
2.3.2.1 Προηγµένες οθόνες οπτικής παρουσίασης
Στόχος: Ανάπτυξη, επίδειξη και προετοιµασία της βιοµηχανικής παραγωγής
αναδυόµενων τεχνολογιών οπτικής παρουσίασης συναφών µε οργανικά υλικά,
ελαφρά παροφθάλµια τερµατικά πληροφοριών και οθόνες µεγάλου µεγέθους για τους
καταναλωτές, όπως τηλεοπτικές οθόνες τοίχου, ώστε να βελτιωθούν η επίδοση, η
οικονοµική απόδοση, η ένταξή τους σε κάθε σύστηµα, καθώς και η διεπαφή τους µε
τον χρήστη.
Εστίαση σε:
-

i) ενδελεχής γνώση τεχνολογιών οπτικής παρουσίασης σταθερών και ελαφρών
φωτοδραστικών οργανικών υλικών, καθώς και πρόοδος στα ηλεκτρονικά
οργανικά. Σκοπός είναι επίσης να καταστεί η µαζική τους παραγωγή συµβατή µε
τεχνικές εκτύπωσης, να γίνει εκµετάλλευση ευέλικτων τεχνολογιών µε σκοπό την
επίδειξη συµβατής οπτικής παρουσίασης (π.χ. ηλεκτρονικό χαρτί (e-paper),
ενδυτές ή υφαντές οθόνες), καθώς και να καταστεί δυνατή η επίδειξη των
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τεχνολογιών αυτών για µικρές εφαρµογές τσέπης και για οικονοµικά προσιτές
εφαρµογές µεγάλου µεγέθους.
-

ii) ανάπτυξη λύσεων οπτικής παρουσίασης για διατάξεις επικοινωνίας µικρής
µορφής και µεγάλου περιεχοµένου (όπως για ελαφρά διαφανή γυαλιά µε µικροοθόνη/άµεση εγγραφή στον αµφιβληστροειδή ή µικρο-προβολείς) και επίτευξη
της ένταξης και επίδειξης τους σε πλήρη συστήµατα.

-

iii) Υπέρβαση της παρούσας συνθετότητας στην τρισδιάστατη δυναµική
οπτικοποίηση για πολλούς θεατές καθώς και των περιορισµών της
(ογκοµετρικώς, ολογραφικώς).

Αναµένεται ότι οι ερευνητικές δραστηριότητες στα θέµατα i) και ii), θα
αποκρυσταλλωθούν γύρω από ολοκληρωµένα έργα, και ότι θα οργανωθούν είτε
κάθετα - συνδυάζοντας υλικά, συστατικά στοιχεία, εξοπλισµό, παρουσίαση ΕΤΑ,
ολοκλήρωση και προσαρµογή µε ορισµένες εφαρµογές - ή θα οµαδοποιηθούν γύρω
από τεχνολογικούς άξονες αποβλέποντας στην εξαγωγή και εκµετάλλευση
αποτελεσµάτων σε διάφορες καινοτόµες εφαρµογές. Τα δίκτυα αριστείας, ιδιαιτέρως
µε το σηµείο i), αναµένεται ότι θα συµπληρώσουν τις δραστηριότητες των
ολοκληρωµένων έργων. Συµπληρωµατικά ειδικά στοχοθετηµένα ερευνητικά έργα
καθώς και ειδικές δράσεις υποστήριξης θα περιοριστούν σε εναλλακτικές
προσεγγίσεις, σε µεγάλο βαθµό διερευνητικές και ελπιδοφόρες, για την προετοιµασία
νέων τεχνολογικών πεδίων καθώς και για την κάλυψη του ερευνητικού στόχου iii).
Οι εργασίες, κατά περίπτωση, θα βασιστούν σε υφιστάµενα δίκτυα και
δραστηριότητες των κρατών µελών και των συνδεδεµένων κρατών και θα
τοποθετούνται σε διεθνές πλαίσιο. Αναµένεται η καθιέρωση µηχανισµών
συντονισµού.

2.3.2.2 Οπτικά, οπτικοηλεκτρονικά και φωτονικά λειτουργικά συστατικά
στοιχεία
Στόχος: Ανάπτυξη προηγµένων υλικών, φωτονικών δοµών και διατάξεων σε µικροκαι νανοκλίµακα, πηγές στερεάς κατάστασης και υλοποίηση οπτικο-ηλεκτρονικών
ολοκληρωµένων κυκλωµάτων (OEIC). Κατά την τελευταία εικοσαετία, η οπτική και
η φωτονική διεισδύουν συνεχώς περισσότερο στο ευρύ φάσµα βιοµηχανικών
εφαρµογών. Βρίσκονται πλέον στην καρδιά ενός νέου βιοµηχανικού κλάδου που
στηρίζεται στην µικροηλεκτρονική, σε προϊούσα συγχώνευση µε αυτήν.
Τα έργα αναµένεται ότι θα αντιµετωπίσουν ερευνητικές προκλήσεις µε χρονικό
ορίζοντα το 2010 και µετέπειτα, σε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα πλαίσια
εφαρµογών: "τηλεπικοινωνίες και πληροφορίες ελεύθερου χρόνου" (συνιστώσες για
"υψηλό ζωνικό εύρος χαµηλού κόστους" και "αποθήκευση τάξεως
τεραδυβιοσυλλαβών (Terabyte)"), "υγειονοµική περίθαλψη και βιοεπιστήµες"
(ελάχιστα επεµβατική φωτονική διάγνωση και θεραπεία, βιοφωτονικές διατάξεις),
καθώς και "περιβάλλον και ασφάλεια" (φωτονικοί αισθητήρες και απεικονιστές).
Εστίαση σε:
-

προηγµένα υλικά, µικροοπτική και φωτονικές δοµές µικρο- και νανοκλίµακας:
παθητικά και ενεργητικά φωτονικά υλικά και ετεροδοµές, καθώς και
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ολοκλήρωσή
τους
µε
βασικές
τεχνολογίες
µικροηλεκτρονικής.
Συµπεριλαµβάνονται εδώ µικτοί ηµιαγωγοί, οργανικά και πολυµερή υλικά και
γυαλί.
-

προηγµένες διατάξεις - υβριδικές και µονολιθικές - και ολοκληρωµένα φωτονικά
κυκλώµατα που υλοποιούν λειτουργικές απαιτήσεις τηλεπικοινωνιών (π.χ.
ηλεκτροοπτικές και πλήρως οπτικές διεργασίες), ιατρικής (π.χ. βιοφωτονική και
απεικόνιση) και περιβαλλοντικών εφαρµογών (π.χ. αισθητήρες).

-

προηγµένες φωτοπηγές στερεάς κατάστασης για την αύξηση της συµπυκνότητας,
της συντονισιµότητας και φωτεινότητας. Οι εργασίες θα περιλάβουν επίσης
τεχνολογίες υπερβραχέος παλµού, µικροκοιλοτήτων και συστοιχειών πηγής.

Αναµένεται ότι οι εργασίες στα παραπάνω θέµατα θα αποκρυσταλλωθούν γύρω από
ολοκληρωµένα έργα σε "πηγές", "φωτονικές διατάξεις" καθώς και
"οπτικοηλεκτρονικά ολοκληρωµένα κυκλώµατα". Τα δίκτυα αριστείας αναµένεται να
συµβάλλουν στη διάρθρωση µεταξύ δοµών και διατάξεων "µικρο- και
νανοκλίµακας" και "πολυµερών/οργανικών συστατικών στοιχείων και ινών".
Συµπληρωµατικά θέµατα της γενικής αυτής στρατηγικής µπορεί να προκύψουν από
τα άλλα µέσα, θα πρέπει όµως να περιοριστούν αυστηρά σε ελπιδοφόρες
εναλλακτικές µεθόδους. Ενθαρρύνεται η υποβολή προτάσεων για δράσεις
συντονισµού µε στόχο τη στήριξη της ανάπτυξης διαδροµών και χρονοδιαγραµµάτων
στο πεδίο.
2.3.2.3 Πλατφόρµες ανοικτής εξέλιξης για λογισµικό και υπηρεσίες
Στόχος: ∆ηµιουργία ανοικτού περιβάλλοντος και περιβαλλόντων χρόνων λειτουργίας
(run-time) για λογισµικό και υπηρεσίες που παρέχουν την επόµενη γενιά
µεθοδολογιών, διαλειτουργικό εξατοµικευµένο λογισµικό και εργαλεία υποστήριξης
φορέων ανάπτυξης λογισµικού - σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής του λογισµικού,
από την ανάλυση απαιτήσεων έως την εµπορική διάδοση και την συντήρηση - στην
παραγωγή δικτυωµένων και κατανεµηµένων συστηµάτων και υπηρεσιών λογισµικού,
ενσωµατωµένου λογισµικού και υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας για τους χρήστες.
Τούτο θα καταστήσει δυνατή την ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων για µελλοντικές
τεχνολογίες λογισµικού.
Εστίαση σε:
– Μεθόδους και έννοιες υψηλού επιπέδου (ιδίως στο επίπεδο απαιτήσεων και
αρχιτεκτονικής) για σχεδιασµό συστηµάτων, ανάπτυξη και ολοκλήρωση, µε
αντιµετώπιση µη λειτουργικών πτυχών, συνθετότητας, αυτονοµίας, και
συνθεσιµότητας.
– Περιβάλλοντα ανοικτής και δοµοστοιχειακής ανάπτυξης, ευέλικτα και επεκτάσιµα
µε νέα ή µε κλαδικά εργαλεία (π.χ. ευφυής κατανεµηµένη υποστήριξη λήψης
αποφάσεων), που υποστηρίζουν διάφορες προσαρµόσιµες αναπτυξιακές
διεργασίες και µεθοδολογίες και που εξασφαλίζουν συνέπεια και ιχνηλασιµότητα
καθόλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής της ανάπτυξης.
– Ελαφρές/ευέλικτες µεθοδολογίες και προσαρµοστική ροή εργασιών για την
παροχή δυναµικού και προσαρµοστικού περιβάλλοντος, κατάλληλου για
συλλογική και κατανεµηµένη ανάπτυξη.
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– Ανοικτές πλατφόρµες, ενδιάµεσο λογισµικό και γλώσσες που υποστηρίζουν
πρότυπα
διαλειτουργικότητας,
συνθεσιµότητας
και
ολοκλήρωσης
(συµπεριλαµβανοµένων π.χ. οµότιµων µηχανισµών Ρ2Ρ, GRID, αυτονοµίας,
αυτόνοµων
µέσων,
δυναµικής
προσαρµοστικότητας,
συνεκτίµησης,
χαρακτηριστικά πελατών). Ενδιάµεσο λογισµικό ανοικτής πηγής µπορεί να
διευκολύνει ταχεία και ευρεία αφοµοίωση.
Θα δοθεί προτεραιότητα σε έργα όπου ισχυροί βιοµηχανικοί χρήστες ενώνουν τις
δυνάµεις τους µε προµηθευτές λογισµικού και υπηρεσιών για την οικοδόµηση
κοινών πλατφόρµων µε την υποστήριξη εταίρων από την πανεπιστηµιακή έρευνα.
Συµπληρωµατικά, συναφής θεµελιώδης έρευνα που θα υλοποιηθεί µέσω ειδικών
στοχοθετηµένων ερευνητικών έργων και δράσεων συντονισµού, θα εστιάζει σε
θεµελιώδεις έννοιες σχεδιασµού, συστηµατοποίηση προδιαγραφών πεδίου,
συνδροµικότητα, κατανοµή και χρονοπρογραµµατισµό, εργαλεία για τυπική και
ποσοτική ανάλυση και δοκιµές, καθώς και αρχές σχεδιασµού για µελλοντικές βάσεις
δεδοµένων και συστήµατα πληροφοριών.
Οι εργασίες θα πρέπει κατά περίπτωση να βελτιώνουν και να συµπληρώνουν τις
εργασίες που έχουν υλοποιηθεί στο πλαίσιο του EUREKA/ITEA και σε
πρωτοβουλίες λογισµικού σε επίπεδο κράτους µέλους και συνδεδεµένου κράτους. Το
πρόγραµµα ΤΚΠ θα επιδιώξει ενεργό συνεργασία µε το ITEA όσον αφορά εντατικά
συστήµατα λογισµικού.
2.3.2.4 Γνωστικά συστήµατα
Στόχος: Η δηµιουργία φυσικά υποστασιοποιηµένων ή ενσωµατωµένων συστηµάτων
µε δυνατότητα αντίληψης, κατανόησης (της σηµασιολογίας των προσλαµβανοµένων
πληροφοριών) και µπορούν να αλληλεπιδρούν µε το περιβάλλον τους, καθώς και
αναπτύσσονται µε την επίτευξη παρεµφερών µε τις ανθρώπινες επιδόσεων σε
δραστηριότητες όπου απαιτούνται ειδικές γνώσεις συγγενούς πλαισίου (κατάσταση
και καθήκον).
Εστίαση σε:
- µεθοδολογίες και κατασκευή σθεναρών και προσαρµόσιµων γνωστικών συστηµάτων
όπου ολοκληρώνονται πρόσληψη, συλλογιστική, αναπαράσταση και µάθηση, τα
οποία είναι σε θέση να ερµηνεύουν, να έχουν φυσική αλληλεπίδραση και
επικοινωνία σε περιβάλλοντα πραγµατικού κόσµου, µε σκοπό την επιτέλεση
στοχοστρεφών καθηκόντων. Η έρευνα θα στοιχεύει στην υλοποίηση σύνθετων
συστηµάτων µε επιδόσεις πραγµατικού χρόνου ή/και περιορισµένου λογισµού, θα
διαθέτουν καλώς αναπτυγµένες µνηµονικές ικανότητες (π.χ. βραχυπρόθεσµη,
µακροπρόθεσµη, εικόνων, συνειρµική) µε αποτελεσµατική αναπαράσταση και τα
οποία προσλαµβάνουν τις απαιτούµενες αναπαραστάσεις για την επίτευξη
επιτελεστικών στόχων. ∆ίδεται έµφαση στο "κλείσιµο του κύκλου" µέσω
ρεαλιστικών δοκιµαστικών περιπτώσεων.
Κύριος στόχος της εν λόγω έρευνας είναι ο διεπιστηµονικός χαρακτήρας, δηλ. η
προσεκτική εξέταση της διεπιστηµονικής ολοκλήρωσης όπου συµπεριλαµβάνονται οι
εικόνες µέσω η/υ, η κατανόηση φυσικής γλώσσας, η ροµποτική, η τεχνητή
νοηµοσύνη, τα µαθηµατικά και η γνωσιακή νευροεπιστήµη καθώς και ο αντίκτυπός
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τους στο συνολικό συστηµικό σχεδιασµό. Αναµένεται ότι τα ολοκληρωµένα έργα θα
εκµεταλλευθούν το δυναµικό αυτών των κοινοτήτων για την ολοκλήρωση µεθόδων
και ιδεών µε σκοπό την υλοποίηση ολόκληρων συστηµάτων και την προαγωγή της
δηµιουργίας νέων κοινοτήτων. Τα δίκτυα αριστείας θα αποτελέσουν δίαυλο για την
ενίσχυση της θεµελιώδους έρευνας, για την ανάπτυξη και συντήρηση κοινών πόρων,
ιδιαίτερα δε ανοικτών συστηµάτων και περιβάλλοντων κατάρτισης για τη µελέτη
αυτοδιδασκόµενων και εξελισσόµενων συστηµάτων.
2.3.2.5 Ενσωµατωµένα συστήµατα
Στόχος: Ανάπτυξη της επόµενης γενιάς τεχνολογιών και εργαλείων για
µοντελοποίηση,
σχεδιασµό,
υλοποίηση
και
λειτουργία
συστηµάτων
υλισµικού/λογισµικού, ενσωµατωµένων σε ευφυείς διατάξεις. Η διατερµατική
συστηµική θεώρηση θα καταστήσει δυνατή την οικοδόµηση οικονοµικά αποδοτικών
συστηµάτων µε βέλτιστες επιδόσεις, υψηλή αξιοπιστία, ταχεία ωρίµανση για την
αγορά και ταχύτερη διάδοση τους.
Εστίαση σε:
- Εξατοµικευµένο εντατικό λογισµικό και πλατφόρµες για τη δηµιουργία
∆ικτυωµένων Ενσωµατωµένων Συστηµάτων που στοχεύουν να καλύψουν τη
συνθετότητα των υποκείµενων τεχνικών επεξεργασίας, τηλεπικοινωνιών,
ανίχνευσης και ελέγχου, παρέχοντας ταυτόχρονα αποδοτική και αποτελεσµατική
κατανοµή διαθέσιµων πόρων µε χαµηλό κόστος. Θα δοθεί έµφαση σε
εξατοµικευµένο λογισµικό για µικρές ασύρµατες διατάξεις, π.χ. κινητά τηλέφωνα
ή προσωπικούς ψηφιακούς βοηθούς (PDA), για ευκολότερο σχεδιασµό,
προγραµµατισµό, έλεγχο καταλληλότητας και συντήρησης συστηµάτων που
περιλαµβάνουν τις εν λόγω διατάξεις. Επίσης, σε αυτο-οργανώµενες πλατφόρµες
µεταβαλλόµενης κλίµακας που παρέχουν υπηρεσίες ad hoc δικτύωσης πολύ
µικρών διατάξεων καθώς και για τον έλεγχο της συνθετότητας µέσω τεχνικών
αντίληψης αντικειµένων και αναγνώρισης συµβάντων, καθώς και προηγµένης
πληροφορικής και ελέγχου.
- Έννοιες, µέθοδοι και εργαλεία για σχεδιασµό συστηµάτων, ανάπτυξη εγγυηµένων
συστατικών στοιχείων λογισµικού και υλοποίησης συστηµάτων, µε έµφαση στην
ορθή διαχείριση σύνθετων περιορισµών σε πραγµατικό χρόνο. Στις εργασίες
περιλαµβάνεται ενοποίηση υπολογιστικών µοντέλων και µεθόδων σύνθεσης,
ολιστικός σχεδιασµός για την αντιµετώπιση γεγονοτικών και χρονικών
περιορισµών, τεχνολογίες διεπαφής για υλισµικό και λογισµικό που να
αντιµετωπίζουν θέµατα πραγµατικού κόσµου και κληρονοµηµένων συστηµάτων,
καθώς και τεχνικές και ολοκληρωµένα εργαλεία επικύρωσης για την εξασφάλιση
υπερσταθερών, ενσωµατωµένων αξιόπιστων συστηµάτων.
- Προηγµένος έλεγχος για συστήµατα πραγµατικού χρόνου, µε έµφαση σε θεωρίες
υβριδικών συστηµάτων που περιλαµβάνουν µη γραµµικές διαδικασίες, µε
περιορισµούς και διακοπτική συµπεριφορά. Προηγµένοι έλεγχοι για δικτυωµένα
ενσωµατωµένα συστήµατα, µε έµφαση σε δικτυωµένο αυτόνοµο και
προσαρµοστικό σε αστοχίες έλεγχο και διαχείριση, καθώς και σε λογισµό,
συµπεριφορά, ολικές επιδόσεις και σθεναρότητα.
Αναµένεται ότι οι εργασίες στα δικτυωµένα ενσωµατωµένα συστήµατα και στον
σχεδιασµό συστηµάτων θα αποκρυσταλλωθούν σε ολοκληρωµένα έργα, τα οποία θα
συµπεριληφθούν επίσης τα συναφή τµήµατα των εργασιών στον προηγµένο έλεγχο.
Τα έργα αυτά αναµένεται ότι θα δηµιουργήσουν την κρίσιµη µάζα, καλύπτοντας
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βασική και θεµελιώδη έρευνα (π.χ. µεθόδους, µοντέλα, γλώσσες), έρευνα
συστατικών στοιχείων (νέα γενιά εργαλείων) και ολοκλήρωση συστηµάτων. Τα έργα
πρέπει να ενθαρρύνουν την καινοτοµία στις επιχειρήσεις και τα βιοµηχανικά
συστήµατα, περιλαµβάνοντας τεχνολογικά πρωτοπόρους χρήστες µε µελλοντική
προοπτική προβληµάτων εφαρµογών, καθώς επίσης και χρήστες µε µεσοπρόθεσµα
θέµατα και ΜΜΕ, ώστε να εξασφαλιστεί ευρύτερη αφοµοίωση. Συνιστάται βαθµιαία
προσέγγιση, αρχίζοντας µε οµάδα βασικών εταίρων.
Τα δίκτυα αριστείας αναµένεται ότι θα συµπληρώσουν τα ολοκληρωµένα έργα, ιδίως
όσον αφορά το θέµα προηγµένου ελέγχου, όπου απαιτούνται περισσότερο
µακροπρόθεσµες δραστηριότητες για περαιτέρω δόµηση του ΕΧΕ στο εν λόγω πεδίο.
Ενθαρρύνεται η συγκρότηση ειδικών στοχοθετηµένων ερευνητικών έργων καθώς και
ειδικών δράσεων υποστήριξης µε σκοπό τη διερεύνηση εµφανιζόµενων τεχνολογιών
ή εναλλακτικών µεθόδων ώστε να προετοιµαστεί το έδαφος για νέες τεχνολογικές
προόδους.
Οι εργασίες θα πρέπει, κατά περίπτωση, να ενισχύουν και να συµπληρώνουν έρευνα
που έχει υλοποιηθεί στο πλαίσιο του EUREKA καθώς και εθνικών πρωτοβουλιών.
Θα µπορούσαν επίσης να βασιστούν σε ήδη καθιερωµένες δραστηριότητες διεθνούς
ΕΤΑ µε συµµετοχή των ΗΠΑ, της Κορέας και της Ιαπωνίας, µε ενδεχόµενη
συµπερίληψη και άλλων χωρών.
2.3.2.6 Εφαρµογές και υπηρεσίες για κινητούς χρήστες και εργαζόµενους
Στόχος: Ενίσχυση της εµφάνισης ευρέος φάσµατος καινοτόµων εφαρµογών και
υπηρεσιών για τον κινητό χρήστη και εργαζόµενο, καθώς και υποστήριξη της χρήσης
και ανάπτυξης νέων εργασιακών µεθόδων και συλλογικών περιβαλλόντων εργασίας.
Θα πρέπει να βασίζονται σε διαλειτουργικές κινητές, ασύρµατες τεχνολογίες και στη
σύγκλιση σταθερών και κινητών υποδοµών επικοινωνιών. Οι εφαρµογές και οι
υπηρεσίες αυτές θα καταστήσουν δυνατά νέα επιχειρηµατικά µοντέλα, νέους τρόπους
εργασίας, βελτιωµένες σχέσεις µε τους πελάτες και τις κυβερνητικές υπηρεσίες, σε
κάθε πλαίσιο.
Οι σκοπούµενες εφαρµογές και υπηρεσίες θα αποφέρουν συνεχή και αδιάκοπη
πρόσβαση, ενώ θα παρέχονται οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιοδήποτε
πλαίσιο.
Εστίαση σε:
–

Ολοκλήρωση τεχνολογιών µέσα σε ευρύ φάσµα καινοτόµων κινητών και
πολυµεσικών εφαρµογών και υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένου σχεδιασµού
τόπου εργασίας που βελτιώνει τη δηµιουργικότητα και την παραγωγικότητα:
Ευφυείς, προσαρµοστικές και αυτοδιευθετούµενες υπηρεσίες, που
αναπτύσσουν και εγκαθιστούν ενδυτές διεπαφές και που εγγυώνται αυτόµατη
συνεκτίµηση συγκειµένου, χαρακτηριστικά και προσωποποίηση χρήστη µέσα
σε περιβάλλον εµπιστοσύνης και ασφαλείας, καθώς και πολυγλωσσική και
πολυπολιτισµική παρουσίαση, και πολλαπλούς τρόπους αλληλεπίδρασης·
Καινοτόµος σχεδιασµός τόπου εργασίας και µέθοδοι οργάνωσης εργασίας
που προσφέρουν δυνατότητα συνεργασίας πολυ-εγκατεστηµένων και κινητών
εργαζοµένων και που µπορούν να αυξήσουν την πρόσβαση στην εργασία και
τη συµµετοχή σε αποµακρυσµένες και υπαίθριες περιοχές.
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–

Αντιµετώπιση των µειζόνων εµποδίων για την ανάπτυξη της εγκατάστασης
εφαρµογών και υπηρεσιών για κινητούς χρήστες ώστε να εξασφαλισθεί:
ο ανοικτός χαρακτήρας και η διαλειτουργικότητα της ανάπτυξης υπηρεσιών
και των παρεχόµενων περιβαλλόντων, συµπεριλαµβανοµένων υπηρεσιών
τοπικής βάσης που είναι συµβατές µε υφιστάµενες και εµφανιζόµενες
δορυφορικές υποδοµές (π.χ. Galileo),
διαλειτουργικότητα υπηρεσιών και περιαγωγή µέσω ετερογενών δικτύων και
περιβαλλόντων υπηρεσιών συµπεριλαµβανοµένων, π.χ. υπηρεσιών εργασίας
χρέωσης, πληρωµής, έκδοσης εισιτηρίων και λογιστικής, καθώς και
αδιάκοπης πρόσβασης σε εταιρικούς και κυβερνητικούς πόρους.

Τα έργα θα καλύψουν δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης, δοκιµών και
αφοµοίωσης, µε έµφαση σε µεγάλης κλίµακας συστήµατα πολλαπλών υπηρεσιών σε
διάφορους κλάδους και περιβάλλοντα εργασίας. Θα πρέπει επίσης, κατά περίπτωση,
να αντιµετωπιστούν κοινωνικοοικονοµικά, ρυθµιστικά και θέµατα πολιτικών,
περιλαµβανοµένης υγείας και ασφάλειας, καθώς και ανάλυση οικονοµικών
συντελεστών, συµπεριλαµβανοµένης της δηµιουργικότητας και της δηµιουργίας
άυλων αξιών.
Τα έργα θα πρέπει επίσης να στοχεύουν ολοκληρωµένες και διεπιστηµονικές
µεθόδους, καθώς και την ενίσχυση εταιρικής συνεργασίας µεταξύ βιοµηχανικών και
πανεπιστηµιακών συντελεστών, όπως αναπτυξιακούς φορείς εφαρµογών και
τεχνολογίας, πωλητές εξοπλισµού και φορείς ολοκλήρωσης συστηµάτων, παρόχους
περιεχοµένου και υπηρεσιών, φορείς εκµετάλλευσης, διεπαφές ανθρώπουυπολογιστή και εµπειρογνώµονες χρηστικότητας, αρχιτέκτονες, σχεδιαστές χώρων
γραφείου και τελικούς χρήστες.
Οι εργασίες θα συνδεθούν µε πρωτοβουλίες κρατών µελών και συνδεδεµένων
κρατών στο πεδίο αυτό και θα στηριχθούν σε κοινές δραστηριότητες ΕΤΑ µε την
Ιαπωνία, τις ΗΠΑ και άλλες τρίτες χώρες, συµπεριλαµβανοµένης της διεθνής
πρωτοβουλίας για ευφυή συστήµατα παραγωγής (IMS).
2.3.2.7 ∆ιαµεσικό περιεχόµενο αναψυχής και ψυχαγωγίας
Στόχος: Βελτιωση της πλήρους ψηφιακής αλυσίδας περιεχοµένου, µε την κάλυψη της
δηµιουργίας, της απόκτησης, της διαχείρισης και της παραγωγής, µέσω αποδοτικών
πολυµεσικών τεχνολογιών που παρέχουν πολυκαναλική, διαπλατφορµική πρόσβαση
σε περιεχόµενο µέσων επικοινωνίας, ψυχαγωγίας και αναψυχής υπό µορφή ταινιών,
µουσικής, παιχνιδιών, ειδήσεων, κ.τ.τ. Θα επιταχυνθεί η αφοµοίωση σε B2B, B2C
και C2C, που επιβραδύνεται επί του παρόντος από ανεπαρκή παραγωγικότητα,
σύγκλιση και από υψηλό κόστος.
Εστίαση σε:
– ανάπτυξη τεχνολογιών που υποστηρίζουν τη δηµιουργία νέων, ελκυστικών
µορφών περιεχοµένου για διαλογική, δηµιουργική ή καλλιτεχνική κατανάλωση. Η
έρευνα θα πρέπει να στοχεύει στην προώθηση τεχνολογιών απεικόνισης και
οπτικοακουστικής αναπαράστασης, πολυδιάστατα περιβάλλοντα εµβάπτισης και
ηλεκτρονικές πύλες εµπειρίας, καθώς επίσης και σε τεχνολογίες εικονικής,
διευρυµένης και µεικτής πραγµατικότητας σε ανώτερα επίπεδα ποιότητας και
ακρίβειας. Ανάλογα µε τις ανάγκες θα ενσωµατωθεί προσαρµοστικότητα
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διατάξεων και ένταξη στο συναφές πλαίσιο, εξατοµίκευση και (συγκινησιακή)
ανάδραση,
καθώς
και
δυνατότητα
σύλληψης
πολυτροπικών
και
πολυαισθητηριακών εισόδων σε πραγµατικό χρόνο.
– ανάπτυξη ολοκληρωµένων περιβαλλόντων προγραµµατισµού περιεχοµένου που
παρέχουν τη δυνατότητα ανάκτησης περιεχοµένου από διάφορες πηγές, τύπους
και τόπους, καθώς και αποθήκευσης, συµπύκνωσης και κατηγοριοποίησής του,
αποσκοπώντας στην πραγµατοποίηση κατάλληλου προγραµµατισµού για
συγκεκριµένο κοινό και κανάλι διανοµής, συµπεριλαµβανοµένης της διαλογικής
τηλεόρασης, του δικτυακού κινηµατογράφου, ραδιοφώνου, παιχνιδιών και
µουσικής.
Τα ολοκληρωµένα έργα θα αφορούν ολόκληρο το φάσµα ΕΤΑ που περιγράφηκε
παραπάνω, καλύπτοντας επίσης θέµατα ροής εργασιών, γλωσσικής έκδοσης και
αλλαγής προορισµού, αναγκών χρηστών και αποδοχής, επιχειρηµατικών µοντέλων,
DRM (διαχείρισης ψηφιακών δικαιωµάτων), ασφάλειας και προστασίας της
ιδιωτικής ζωής. Τα δίκτυα αριστείας αναµένεται ότι θα διερευνήσουν ριζικά νέες
µορφές περιεχοµένου και µοντέλα συναφών εµπειριών. Όλα τα µέσα θα πρέπει να
στοχεύουν στην ενεργοποίηση των σχετικών συντελεστών από την αξιακή αλυσίδα
των µέσων ενηµέρωσης, ιδίως των δηµιουργών και συγκεντρωτών, καθώς επίσης και
Ρ/Τ φορέων και εκδοτών.
2.3.2.8 Συστήµατα GRID και επίλυση σύνθετων προβληµάτων
Στόχοι:
– Επέκταση του δυναµικού των µεθόδων πλέγµατος (Grid) και της διοµότιµης (Ρ2Ρ)
µεθόδου για την επίλυση σύνθετων προβληµάτων, που δεν µπορούν να επιλυθούν
µε τρέχουσες τεχνολογίες σε πεδία εφαρµογής όπως π.χ. βιοµηχανικός
σχεδιασµός, τεχνολογίες και παραγωγή, υγεία, γονιδιωµατική και σχεδιασµός
φαρµάκων, περιβάλλον, υποδοµές νευραλγικής σηµασίας, ενέργεια, επιχειρήσεις
και οικονοµία, καθώς και νέα µέσα επικοινωνίας.
– υπέρβαση των υφιστάµενων περιορισµών αρχιτεκτονικής και σχεδιασµού που
παρεµποδίζουν τη χρήση και ευρύτερη εξάπλωση πλεγµάτων (Grid) επεξεργασίας
δεδοµένων και γνώσεων, καθώς και διεύρυνση των δυνατοτήτων τους µε
συµπερίληψη νέων λειτουργικών χαρακτηριστικών που απαιτούνται για επίλυση
σύνθετων προβληµάτων. Τούτο θα πρέπει να συµβάλλει στην ευρύτερη
αφοµοίωση αρχιτεκτονικού τύπου Grid και να τα επεκτείνει, από πλέγµατα
υπολογιστών σε πλέγµατα γνώσεων, µε τελική κατάληξη το "σηµασιολογικό
Grid".
Εστίαση σε:
– Αρχιτεκτονική, σχεδιασµός και ανάπτυξη του Grid επόµενης γενιάς, πέρα από τις
επεκτάσεις υφισταµένων τεχνολογιών, µε κατάληξη ανοικτά πρότυπα και
περιλαµβανοµένης ενσωµατωµένης ασφάλειας σε όλα τα επίπεδα, περιβάλλοντα
προγραµµατισµού, διαχείριση πόρων· οικονοµικά και επιχειρηµατικά µοντέλα
νέων υπηρεσιών, προσαρµόσιµο εξατοµικευµένο λογισµικό, διαλειτουργικότητα
µε υφιστάµενα Grid και υπηρεσίες Ιστού. Απαιτείται ολοκληρωµένη και σφαιρική
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προσέγγιση, συµπεριλαµβανοµένων των ενδιαφεροµένων από όλα τα σχετικά
επίπεδα.
– Ενεργοποίηση τεχνολογιών εφαρµογής για την επίλυση προβληµάτων σε πεδία
όπου απαιτείται προσέγγιση βάσει Grid, συµπεριλαµβανοµένων εργαλείων και
περιβαλλόντων επόµενης γενιάς για µοντελοποίηση, προσοµοίωση, εξόρυξη
δεδοµένων, οπτικοποίηση, έλεγχο διεργασιών, λειτουργία εξ αποστάσεως· και
συλλογική εργασία σε δυναµικούς εικονικούς οργανισµούς. Για την εκµετάλλευση
της συνέργειας και την αποφυγή επανάληψης εργασιών, οι κοινότητες σε
διαφορετικά πεδία εφαρµογής που έχουν παρεµφερείς απαιτήσεις θα ενώσουν τις
δυνάµεις τους και θα µοιράζονται τα κοινά επίπεδα.
Θα χρησιµοποιηθούν δράσεις συντονισµού και ειδικής υποστήριξης για τον
συντονισµό ερευνητικών δραστηριοτήτων των κρατών µελών και των συνδεδεµένων
κρατών ως συµβολή στη δηµιουργία κρίσιµης µάζας, την αποφυγή επανάληψης
προσπαθειών και την ενίσχυση της ηγετικής θέσης της Ευρώπης στην ανάπτυξη των
τεχνολογιών πλέγµατος (Grid) επόµενης γενιάς. Απαιτείται διεπιστηµονική
προσέγγιση στα εκάστοτε συναφή επίπεδα της αξιακής αλυσίδας. Προτεραιότητα για
το πρώτο σηµείο εστίασης είναι η ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας µε
συµπληρωµατικές ερευνητικές κοινότητες και προγράµµατα.
2.3.2.9 Βελτίωση της διαχείρισης επικινδυνότητας
Στόχος: Ανάπτυξη ανοικτών πλατφορµών, ολοκληρωµένων συστηµάτων και
συστατικών στοιχείων για διαχείριση επικινδυνότητας, βελτιωµένες εφαρµογές
πολιτικής προστασίας (συµπεριλαµβανοµένων απειλών που προέρχονται από νάρκες
ξηράς κατά προσωπικού) και περιβαλλοντική διαχείριση. Ενίσχυση της εµφάνισης
ευρωπαϊκής πληροφοριοδοµής και πλατφορµών υπηρεσίας που θα διευκολύνουν τη
χρήση διαλειτουργικών συστατικών στοιχείων και υποσυστηµάτων. Οι εργασίες θα
πρέπει να συµβάλλουν στην υλοποίηση του σχεδίου δράσης GMES, ιδίως στην
ανάπτυξη του τµήµατος που αφορά τη διαχείριση επικινδυνότητας.
Εστίαση σε:
– Έρευνα σε καίριες τεχνολογίες ΤΚΠ, ιδίως: σθεναροί ή/και χαµηλού κόστους
έξυπνοι αισθητήρες µε ικανότητες επικοινωνίας και εντοπισµού, προηγµένο
λογισµικό µοντελοποίησης και εργαλείων προσοµοίωσης, υποστήριξης
αποφάσεων και οπτικοποίησης, τεχνολογία GRID ως µέρος ολοκληρωµένου
συστήµατος για την αποτροπή και τη διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
Κατά περίπτωση οι εφαρµογές θα πρέπει να ολοκληρώνουν µε συνεχή και
αδιάκοπο τρόπο δεδοµένα γεωεπισκόπησης.
– Έρευνα σε νέες µεθόδους και τεχνολογίες ΤΚΠ για την βελτίωση της Πολιτικής
Προστασίας στην αποτροπή και τη διαχείριση βιοµηχανικών και τροµοκρατικών
απειλών και τη βελτίωση διαχείρισης κρίσεων. Στις εργασίες θα συµπεριληφθούν
επίσης τεχνολογίες ανθρωπιστικής βοήθειας και ανθρωπιστικής εκκαθάρισης
ναρκοπεδίων, µε εστίαση σε µεθόδους για αξιόπιστη ανίχνευση ασφαλών
περιοχών, όπως και αισθητήρες πολλαπλών χρήσεων για κινδύνους που
συµπεριλαµβάνουν την ανίχνευση ναρκών και εκρηκτικών.
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– Έρευνα που συµβάλλουν στην ανάπτυξη ευρωπαϊκής πληροφοριοδοµής και
συναρτώµενων υπηρεσιών για τη διαχείριση του περιβάλλοντος και κρίσεων.
Ιδιαίτερα, δράσεις για τη βελτίωση του συντονισµού προς την κατεύθυνση
εναρµόνισης και τυποποίησης οντολογιών και πολύπλοκων αρχιτεκτονικών
µεταδεδοµένων, λαµβανοµένων υπόψη των απαιτήσεων που έχουν αναπτυχθεί
στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας INSPIRE7.
Θα εξασφαλιστεί συντονισµός µε τις λοιπές συναφείς θεµατικές προτεραιότητες,
ιδίως, τις θεµατικές προτεραιότητες 4 και 6.
Στο πεδίο της πρώτης εστίασης, τα ολοκληρωµένα έργα θα συµβάλουν στην
ανάπτυξη, κατά κύριο λόγο, κοινών ανοικτών πλατφορµών λογισµικού και
υπηρεσιών που υποστηρίζουν κατανεµηµένα συστήµατα πληροφοριών και λήψεως
αποφάσεων για διαχείριση επικινδυνότητας και κρίσεων. Το κύριο αναµενόµενο
αποτέλεσµα είναι µια κοινή αρχιτεκτονική διαχείρισης της επικινδυνότητας που είναι
σε θέση να υποστηρίζει ευρύ φάσµα εφαρµογών καλύπτοντας ολόκληρο τον κύκλο
επικινδυνότητας: εκτίµηση και σχεδιασµό επικινδυνότητας, περιστολή, ετοιµότητα,
απόκριση και ανάκτηση. Οι εν λόγω γενικού χαρακτήρα αρχιτεκτονικές προορίζονται
για την υποστήριξη κάθε τύπου επικινδυνότητας (περιβαλλοντικής, βιοµηχανικής και
τροµοκρατικής) και κρίσεων σε κοινή µέθοδο. Στο πεδίο της δεύτερης εστίασης,
ιδιαίτερη έµφαση θαδοεθί στο συντονισµό, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, της
ανθρωπιστικής έρευνας για την εκκαθάριση ναρκοπεδίων. Εκτός από ορισµένα
ερευνητικά έργα (ολοκληρωµένα ή στοχοθετηµένα ειδικά έργα), τα δίκτυα αριστείας
ή/και οι δράσεις συντονισµού θα συµβάλλουν στη διάρθρωση της έρευνας στο πεδίο
της ανθρωπιστικής δράσης για την εκκαθάριση ναρκοπεδίων.
Στην τρίτη εστίαση τονίζεται η πρόσβαση σε µεριζόµενα δεδοµένα, τα
στοχοθετηµένα έργα και τα δίκτυα αριστείας θα πρέπει να αντιµετωπίσουν θέµατα
τεχνικού και µη χαρακτήρα. Στις προτάσεις θα περιγράφεται ο τρόπος µε τον οποίο
οι στόχοι, οι εργασίες στο πλαίσιο των έργων, τα αποτελέσµατα και η
χρηµατοδότηση από διεθνή, εθνικά και περιφερειακά προγράµµατα θα συµβάλλουν
στα προγράµµατα που χρηµατοδοτεί η ΕΕ.
2.3.2.10 Ηλεκτρονική κοινωνική ένταξη (eInclusion)
Στόχοι: Προώθηση της ηλεκτρονικής κοινωνικής ένταξης (eInclusion) ως οριζόντιου
ακρογωνιαίου λίθου για την καθιέρωση της κοινωνίας της πληροφορίας για την
εξασφάλιση ισότιµης πρόσβασης και συµµετοχής για όλους στην Ευρώπη. Ανάπτυξη
ευφυών συστηµάτων που παρέχουν τη δυνατότητα σε άτοµα µε µειονεξίες και σε
ηλικιωµένους πολίτες να ασκήσουν πλήρως τον κοινωνικό τους ρόλο και να
αυξήσουν την αυτονοµία τους. Ερευνητικές δραστηριότητες θα διεξαχθούν επίσης
και σε δύο άλλα θέµατα προέχουν: "Πολίτες και διακυβέρνηση της κοινωνίας της
γνώσης" και "Υποστήριξη σε κοινοτικές πολιτικές".

7

INSPIRE, πρωτοβουλία για την υποδοµή χωρικών πληροφοριών στην Ευρώπη,

http://inspire.jrc.it/
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Όσον αφορά την προτεραιότητα ΤΚΠ, εστίαση σε:
– Έρευνα σε προηγµένες διεπαφές, αισθητήρες χαµηλού κόστους και πιθανώς
ροµποτική που θα ενσωµατωθεί σε επικουρικές διατάξεις, µοντελοποίηση
πληροφοριών και σηµασιολογίας Ιστού για βελτίωση της ευχρηστίας του
Παγκόσµιου Ιστού για ψηφιακώς µειονεκτούντα άτοµα.
– Ανάπτυξη και επίδειξη ευφυούς κατοικίας, που απευθύνεται σε άτοµα µε ειδικές
ατόµες και που θα αντιµετωπιστεί µε ολοκληρωµένη προσέγγιση.
– ∆ικτύωση ερευνητικών οµάδων, στο πεδίο των τεχνολογιών επικούρησης για την
ενίσχυση της ερευνητικής προσπάθειας στην ποιότητα ζωής χρηστών µε φυσικές,
αισθητηριακές ή νοητικές ανεπάρκειες, καθώς και στο πεδίο του σχεδιασµού για
όλους για µαζικά προϊόντα και υπηρεσίες, διερευνώντας π.χ. νοητικές απαιτήσεις
και νέες πολυµεσικές πλατφόρµες.
Θα αντιµετωπιστούν επίσης διαστάσεις κοινωνικοοικονοµικές, κανονιστικές καθώς
και διαστάσεις πολιτικής, ιδίως όσον αφορά την ηλεκτρονική ένταξη υπό την ευρεία
έννοια, για την εξασφάλιση της διάθεσης υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας
για όλους και µε εύλογο κόστος.
Στις προτάσεις θα περιγράφεται ο τρόπος µε τον οποίο στόχοι, εργασίες του έργου,
αποτελέσµατα και χρηµατοδότηση από διεθνή, εθνικά και περιφερειακά
προγράµµατα καθώς και από πρωτοβουλίες διεθνούς συνεργασίας θα συµβάλλουν
στα προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται από την ΕΕ.
Τα έργα θα πρέπει να στοχεύουν στην ενίσχυση εταιρικής συνεργασίας µεταξύ
προηγµένων ερευνητικών εργαστηρίων στα καίρια πεδία ΤΚΠ από τη βιοµηχανία,
ολοκληρωτές συστηµάτων, παρόχους υπηρεσιών και σχετικούς χρήστες.
Τα δύο πρώτα πεδία αναµένεται ότι θα καλυφθούν µέσω ειδικών στοχοθετηµένων
και ολοκληρωµένων έργων, ενώ το τρίτο από δίκτυα αριστείας.
2.3.3

Κοινή πρόσκληση µε τη θεµατική προτεραιότητα 3

Προβλέπεται κοινή πρόσκληση µε την προτεραιότητα 3, για την αντιµετώπιση
στρατηγικού στόχου της προτεραιότητας ΤΚΠ για "Τεχνολογία προϊόντων και
υπηρεσιών 2010", που περιγράφεται στη συνέχεια. Θα αφορά από κοινού ερευνητικό
πεδίο της προτεραιότητας 3 που περιγράφεται στην παράγραφο 3.4.3.1 του
προγράµµατος εργασιών της προτεραιότητας 3, όπου η εστίαση θα είναι στη
δηµιουργία "κοινοτήτων γνώσης" στις τεχνολογίες παραγωγής. Για την κοινή
πρόσκληση θα εφαρµοστεί διαδικασία δύο σταδίων.
2.3.3.1 Τεχνολογία προϊόντων και υπηρεσιών 2010
Στόχος: Η περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης της Ευρώπης µέσω της
ανάπτυξης τεχνολογιών και µεθοδολογιών συνεργασίας για διευρυµένες
προσεγγίσεις όσον αφορά την ανάπτυξη υπηρεσιών και προϊόντων,
συµπεριλαµβανοµένων συνδεδεµένων υπηρεσιών και κατανεµηµένης οργάνωσης
παραγωγής σε παγκόσµια κλίµακα. Η κοινοτική χρηµατοδότηση θα πρέπει να
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συµβάλει στην ολοκλήρωση, σε παγκόσµιο πλαίσιο, των κατακερµατισµένων
προσπαθειών ΕΤΑ της Ευρώπης και διεθνώς (π.χ. IMS) στο σχεδιασµό προϊόντων
και διεργασιών, καθώς και εστίαση σε νέες ολιστικές µεθόδους
προϊόντων/υπηρεσιών.
Εστίαση σε:
– Τεχνολογίες, µεθοδολογίες ανάπτυξης, νέα εργαλεία, µέθοδοι και περιβάλλοντα
εργασίας που διευκολύνουν τη συνεργασία, τη δηµιουργικότητα, την αποδοτική
χρήση των πόρων µέσω ολιστικών µεθόδων για προϊόντα και συναφείς υπηρεσίες.
Κατά τις εργασίες θα εξεταστούν όλες οι φάσεις της δηµιουργίας αξίας, από τη
σύλληψη, τον σχεδιασµό, τη διευθέτηση έως την παραγωγή, τη διανοµή, τη
συντήρηση και την τελική διάθεση, καθώς επίσης και την οργάνωση και το
περιβάλλον εργασίας.
– Νέες και αναδυόµενες τεχνολογίες πληροφοριών για την ανάπτυξη, παραγωγή και
ένταξη µικρογραφικών διατάξεων (π.χ. έξυπνες ετικέτες, αισθητήρες) και
συναφούς λογισµικού σε τελικά προϊόντα.
– Τεχνολογίες και µεθοδολογίες για τη βελτιστοποίηση των διεργασιών δηµιουργίας
αξίας στην βιοµηχανική παραγωγή, µε τη διευκόλυνση αδιάκοπης ροής γνώσεων
και πληροφοριών µεταξύ προµηθευτών και χρηστών, καθώς και καινοτόµες
προσεγγίσεις στην εξατοµίκευση, την εκτέλεση συµβολαίου, την επιµελητεία, τη
συντήρηση.
– Απόδειξη της εφικτότητας και εφαρµοσιµότητας ολιστικών εργαλείων και
µεθόδων για συνδυασµό προϊόντων, ανάπτυξη και διανοµή σε µεγάλη ποικιλία
κλάδων (π.χ. αυτοκίνητα, αεροναυπηγική και διάστηµα, κατασκευές, βιοµηχανικά
υφάσµατα, έπιπλα, γεωργία και διατροφή, µεταφορές και διανοµές, ναυτιλία,
ηλεκτρονικά).
– Πρωτοβουλίες τυποποίησης σε παγκόσµια κλίµακα στο πεδίο διαχείρισης και
ολοκλήρωσης
διεπιχειρησιακών
διεργασιών
(π.χ.
συνδυασµός,
χρονοπρογραµµατισµός και συντονισµός), ετερογενών εικονικών δικτύων
επιχειρήσεων και παραγωγή (π.χ. για την εξασφάλιση της διαφάνειας και
ιχνηλασιµότητας διεργασιών παραγοµένων εξαρτηµάτων), αυτοµατισµοί
εργοστασίου καθώς και διαχείριση γνώσεων και ασφάλεια.
Οι εργασίες θα βασιστούν στις προσπάθειες των κρατών µελών και των
συνδεδεµένων κρατών, συµβάλλοντας στην δεσµοποίησή τους8. Επιπλέον,
ενθαρρύνεται η δυνατότητα συνεργασίας µε την πρωτοβουλία Eureka Factory. Η
περιγραφή αυτή υποστηρίζει το µέρος δραστηριοτήτων της προτεραιότητας 2, για το
οποίο θα δηµοσιευθούν προσκλήσεις από κοινού µε την προτεραιότητα 39 και µε την
πρωτοβουλία για τα ευφυή συστήµατα παραγωγής (IMS). Στρατηγικός στόχος θα

8

π.χ. πρωτοβουλίες όπως η πρωτοβουλία για την ηλεκτρονική παραγωγή (e-Manufacturing) στο ΗΒ, η
βιοµηχανία προϊόντων λογισµικού SPIN και τα προϊόντα Presto-Future στην Φινλανδία και η πρωτοβουλία
IT 2006 στη Γερµανία
9

Στρατηγικό πεδίο 1: υποστήριξη του µετασχηµατισµού της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας
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είναι ανοιχτός για ολοκληρωµένα έργα (ΙΡ), δίκτυα αριστείας (ΝοΕ), δράσεις
συντονισµού (CA) και ειδικών δράσεων υποστήριξης (SSA).

2.3.4

Μελλοντικές και αναδυόµενες τεχνολογίες (FET)

Η γραµµή δράσης FET συµπληρώνει τους λοιπούς στόχους των ΤΚΠ από
περισσότερο προοπτική και διερευνητική σκοπιά. Ειδικότερα, σκοπός των FET είναι
να συµβάλλουν στην εµφάνιση και ωρίµανση νέων, συναφών µε τις ΤΚΠ
επιστηµονικών και τεχνολογικών πεδίων, ορισµένα από τα οποία θα αποκτήσουν
στρατηγική σηµασία για τη µελλοντική οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη. Η
έρευνα που κατά κανόνα υποστηρίζεται από τις FET είναι µακροπρόθεσµου
χαρακτήρα και περιλαµβάνει υψηλό βαθµό επικινδυνότητας, ο οποίος
αντισταθµίζεται από την επαγγελία σηµαντικής προόδου και δυνητικά µεγάλου
αντίκτυπου. Στοχεύει στο άνοιγµα νέων δυνατοτήτων και στον καθορισµό τάσεων
για µελλοντικά ερευνητικά προγράµµατα, καθιστώντας τις FET "θερµοκοιτίδα"
καινοτόµων ερευνητικών ιδεών και ανιχνευτή για τις ΤΚΠ.
∆υο συµπληρωµατικές µέθοδοι χρησιµοποιούνται για τις FET: η µια προορατική και
η άλλη ανοικτή:
-

Το προορατικό σύστηµα έχει στρατηγικό χαρακτήρα, ορίζοντας το θεµατολόγιο
περιορισµένου αριθµού ειδικών πεδίων, ιδιαίτερα ελπιδοφόρων µελλοντικά.

-

Το ανοικτό σύστηµα χρησιµοποιεί την αντίστροφη µέθοδο, δηλαδή είναι πάντοτε
ανοικτό στο ευρύτερο δυνατό φάσµα ιδεών, όπως αυτές φθάνουν απευθείας "από
την πηγή".

Πληροφορίες για τις FET παρέχονται στην ιστοθέση www.cordis.lu/ist/fethome.htm.
2.3.4.1 Ανοικτό σύστηµα (FET Open)
Το σύστηµα αυτό είναι ανοικτό στο ευρύτερο δυνατό φάσµα ερευνητικών ευκαιριών
που αναφέρονται σε τεχνολογίες της κοινωνίας της πληροφορίας, όπως αυτές
αναδύονται από τη βάση. Υποστηρίζει έρευνα νέων ιδεών που συνεπάγονται υψηλό
βαθµό επικινδυνότητας, έρευνα σε εµβρυακό στάδιο και απόδειξη επινοήσεων,
καθώς και υψηλής ποιότητας µακροπρόθεσµη έρευνα θεµελιακού χαρακτήρα. Η
έρευνα αυτή υλοποιείται κυρίως µε ειδικά στοχοθετηµένα ερευνητικά έργα (STREP).
Στο FET-Open υποστηρίζονται επίσης η διαµόρφωση, παγίωση ή η εµφάνιση νέων
ερευνητικών κοινοτήτων και ο συντονισµός εθνικών ερευνητικών προγραµµάτων ή
δραστηριοτήτων σε κάθε πεδίο προηγµένης µακροπρόθεσµης έρευνας που είναι
συναφής µε τις ΤΚΠ. Οι δραστηριότητες αυτές υλοποιούνται µέσω δράσεων
συντονισµού (CA) και ειδικών µέτρων υποστήριξης (SSA).
Λεπτοµέρειες υποβολής προτάσεων και αξιολόγησής τους
Αναµένεται ότι η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το FET-Open ισχύει για όλη
τη διάρκεια του 6ου προγράµµατος πλαισίου (συνεχής υποβολή).
-

Οι προτάσεις για STREP πρέπει να υποβάλλονται σε δύο φάσεις: πρώτον,
σύντοµη πρόταση µε τεχνική περιγραφή, το πολύ 5 σελίδων, που υποβάλλεται
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οποτεδήποτε και στην οποία περιγράφονται οι κύριοι στόχοι και τα κίνητρα για
τις προτεινόµενες εργασίες. Οι συνοπτικές προτάσεις αξιολογούνται ανώνυµα
µόλις παραληφθούν, µε τη βοήθεια αξιολογητών. Οι προτείνοντες ενηµερώνονται
για τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης κατά κανόνα εντός 6 εβδοµάδων από την
παραλαβή της πρότασης. Εφόσον επιλεγεί η συνοπτική πρόταση, απευθύνεται
πρόσκληση για υποβολή πλήρους πρότασης εντός ορισµένης προθεσµίας. Οι
επιλεγέντες προτείνοντες συνοπτικών προτάσεων θα έχουν στη διάθεσή τους
τουλάχισοτν 2 µήνες για την κατάρτιση πλήρους πρότασης.
-

Προτάσεις για CA και SSA υποβάλλονται σε µια φάση, δηλ. οι πλήρεις
προτάσεις υποβάλλονται απευθείας, οποτεδήποτε.

Κάθε χρόνο ορίζονται δυο έως τρεις καταληκτικές ηµεροµηνίες για την υποβολή
πλήρους πρότασης - είτε STREP ή CA και SSA: οι προτάσεις που έχουν παραληφθεί
εντός των εν λόγω προθεσµιών αξιολογούνται σε συνεδρία που κατά κανόνα
διοργανώνεται εντός µηνός από την εν λόγω καταληκτική ηµεροµηνία.
Για τη διατήρηση της συνέχειας µεταξύ του 5ου και του 6ου ΠΠ, επιτυχή έργα
αξιολόγησης για τα οποία έχει συναφθεί σύµβαση στο 5ο ΠΠ, που όµως δεν είχαν
την ευκαιρία υποβολής επακόλουθης πλήρους πρότασης στα χρονικά περιθώρια του
5ου ΠΠ, θα προσκληθούν να υποβάλουν απευθείας πλήρη πρόταση για FET-Open
στο 6ο ΠΠ.
Η αξιολόγηση πλήρων προτάσεων διεξάγεται µέσω συνδυασµού αξιολόγησης εξ
αποστάσεως και οµάδων εµπειρογνωµόνων που συνέρχονται στις Βρυξέλλες για την
οµαδοποίηση και παγίωση των µεµονωµένων αξιολογήσεων των πλήρων προτάσεων
και για τη σύσταση κατάταξής τους.
2.3.4.2 Προορατικές πρωτοβουλίες
Οι προορατικές πρωτοβουλίες στοχεύουν στην εστίαση πόρων σε προοπτικούς και
απαιτητικούς µακροπρόθεσµους στόχους που είναι επίκαιροι και διαθέτουν ισχυρό
δυναµικό µελλοντικού αντίκτυπου. Οι εν λόγω µακροπρόθεσµοι στόχοι δεν πρέπει
κατ’ανάγκη να επιτευχθούν κατά τη διάρκεια του έργου, παρέχουν όµως κοινή
στρατηγική προοπτική για το σύνολο των ερευνητικών εργασιών της πρωτοβουλίας,
καθώς και εστιακό σηµείο γύρω από το οποίο µπορεί να δηµιουργηθεί κρίσιµη µάζα
και να αναπτυχθεί συνέργεια. Πριν από τη δηµοσίευση των προσκλήσεων για
υποβολή προτάσεων όσον αφορά προορατικές πρωτοβουλίες δύναται να
απευθύνονται προσκλήσεις για υποβολή "εκδήλωσης ενδιαφέροντος".
Μέσα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν
Κάθε προορατική πρωτοβουλία αποτελείται κατά κανόνα από ένα ή περισσότερα
ολοκληρωµένα έργα και, σε ορισµένες περιπτώσεις, από ένα δίκτυο αριστείας. Στο
πλαίσιο της προορατικής πρωτοβουλίας τα δίκτυα αριστείας θα έχουν ειδικό ρόλο: θα
συγκεντρώνουν την ευρύτερη κοινότητα που ενεργοποιείται στο ερευνητικό πεδίο
της πρωτοβουλίας ώστε να υπάρξει πλαίσιο συντονισµού για δραστηριότητες
έρευνας και κατάρτισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και να καταστεί δυνατή η
σταδιακή και διαρκής ολοκλήρωση των εν λόγω δραστηριοτήτων γύρω από
προκαθορισµένα θέµατα. Σε αυτά ενδέχεται να συµπεριλαµβάνεται η καθιέρωση
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"κατανεµηµένων" κέντρων αριστείας, από κοινού παραγωγή πειραµατικών
εγκαταστάσεων, κοινών δοκιµών κ.λπ.
Τα δίκτυα αριστείας στις προορατικές πρωτοβουλίες θα συµβάλλουν στην
επεξεργασία και διατήρηση ερευνητικού χρονοδιαγράµµατος για το εν λόγω πεδίο,
σε συνεργασία µε τα ολοκληρωµένα έργα. Ενώ θα εξασφαλίσουν επίσης ευρεία
διάδοση των ερευνητικών αποτελεσµάτων που θα προκύψουν από την προορατική
πρωτοβουλία, θα ενώσουν το βιοµηχανικό και εµπορικό ενδιαφέρον και θα
βελτιώσουν την προβολή της έρευνας στο ευρύ κοινό. Εκτός από τις παραπάνω
δραστηριότητες, το κοινό πρόγραµµα δραστηριοτήτων (JPA) ενός δικτύου αριστείας
δύναται να παράσχει υποστήριξη σε έρευνα εντός του πεδίου της πρωτοβουλίας και
είναι διερευνητικού χαρακτήρα, ή ελέγχει την αξιοπιστία νέων ερευνητικών ιδεών
και µεθόδων/εννοιών, συµπληρώνοντας τις εργασίες που έχουν εκτελεστεί στο
πλαίσιο των ολοκληρωµένων έργων.
Προορατικές πρωτοβουλίες για τις οποίες θα δηµοσιευθούν προσκλήσεις το 2003
(i) Πέραν της ροµποτικής
Η ενσωµάτωση τεχνολογίας πληροφοριών σε φυσικά κινητά τεχνουργήµατα
("ροµπότ") θέτει ευρύ φάσµα διεπιστηµονικών ερευνητικών προκλήσεων και
διαθέτει δυναµικό που καταλήγει σε µεγάλη ποικιλία νέων εφαρµογών. Οι προτάσεις
θα πρέπει να απευθύνονται σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους
µακροπρόθεσµους στόχους:
-

Η ανάπτυξη γνωστικών ροµπότ, "σκοπός της ζωής" των οποίων θα είναι η
εξυπηρέτηση ανθρώπων, ως βοηθοί ή "συνοδοί". Τα εν λόγω ροµπότ θα είναι σε
θέση να διδαχθούν νέες δεξιότητες και καθήκοντα µε ανοικτό τρόπο και χωρίς
περιορισµούς, καθώς επίσης και να εξελίσσονται σε συνεχή αλληλεπίδραση και
συνεργασία µε τους ανθρώπους.

-

Υβριδικά βιονικά συστήµατα που θα αυξήσουν τις ανθρώπινες ικανότητες, όπως
αντίληψη περιβάλλοντος, κίνηση, αλληλεπίδραση µε άλλους ανθρώπους κ.λπ.
Συµπεριλαµβάνεται εδώ οµαλή ένταξη σύνθετων συστηµάτων ροµποτικής και
πληροφοριών µε ανθρώπινα συστήµατα αντίληψης-δράσης, χρησιµοποιώντας
διεπαφές διπλής κατεύθυνσης (επεµβατικές ή µη) µε το ανθρώπινο νευρικό
σύστηµα.

-

Η ανάπτυξη αυτόνοµων µικροροµποτικών οµάδων ("ροµποτικά συστήµατα"),
αποτελούµενων από πολλά ετερογενή µέλη που επιδεικνύουν συλλογική
συµπεριφορά και νοηµοσύνη. Τα ροµπότ θα είναι σε θέση να αυτοοργανώνονται,
να προσαρµόζονται, να συνεργάζονται και να εξελίσσονται για την επίτευξη ενός
σφαιρικού στόχου.

Στις προτάσεις θα πρέπει να περιλαµβάνονται φιλόδοξοι στόχοι σε επίπεδο πλήρους
συστήµατος και να στοχεύουν σε τεχνολογικά άλµατα που θα υπερβαίνουν
σηµαντικά το σηµερινό επίπεδο ανάπτυξης. Στην έρευνα θα πρέπει να επιδιώκονται
νέες προσεγγίσεις και να αντιµετωπίζονται και εντάσσονται θέµατα όπως
πολυαισθητηριακή αντίληψη, µάθηση, δυνατότητα αλλαγής κλίµακας, ολοκλήρωση,
καθηκοντική και περιβαλλοντική προσαρµογή, αλληλεπίδραση µε ανθρώπους, καθώς
και αυστηρή αξιολόγηση. ∆ύνανται κατά περίπτωση να αξιοποιούνται υποσυστήµατα
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ροµποτικής που βρίσκονται στο υφιστάµενο επίπεδο ανάπτυξης της τεχνολογίας. Οι
εργασίες θα µπορούν εν µέρει να βασίζονται στις τρέχουσες πρωτοβουλίες FET για
την νευροπληροφορική (NI) και τα εµπνευσµένα από ζωντανούς οργανισµούς
συστήµατα αντίληψης (LPS) µε διευρυµένο πεδίο εφαρµογής για ολοκλήρωση και
έρευνα συστηµάτων.
(ii) Έρευνα σύνθετων συστηµάτων
Η τεράστια κλίµακα και ο δυναµισµός των συστηµάτων πληροφοριών θέτει το
σχεδιασµό και τον έλεγχό του ενώπιον θεµελιωδών προκλήσεων. Οι συµβατικές
τεχνολογικές µέθοδοι πρόκειται σύντοµα να φθάσουν σε ένα όριο πολυπλοκότητας,
εξαιτίας της εκθετικού τύπου ανάπτυξης των διασυνδέσεων στο εσωτερικό ενός
συστήµατος συστατικών στοιχείων, ο αριθµός των οποίων παρουσιάζει ταχεία
αύξηση. Απαιτούνται νέα εννοιολογικά πλαίσια για σχεδιασµό και οικοδόµηση
σύνθετων συστηµάτων.
Ο στόχος είναι, κατά συνέπεια, η δηµουργία νέας γενιάς συστηµάτων ΤΠ (ΙΤ),
ανεξάρτητων από µέγεθος και αυτόνοµα αναπτυσσόµενων, τα οποία βασίζονται σε
υποδείγµατα σχεδιασµού και ελέγχου που προέρχονται από την ανάλυση
συστηµάτων. Τα εν λόγω συστήµατα - δίκτυα µεγάλης κλίµακας, κοινωνίες
προσοµοιωµένων ή ενσωµατωµένων φορέων, ηλεκτρονικά κυκλώµατα, αποθήκες
πληροφοριών κ.λπ. πρέπει να ενσωµατώνουν προσαρµοστικούς και σταθερούς
µηχανισµούς αυτορύθµισης, οι οποία θα καθοδηγούν την ανάπτυξή τους και θα
κατευθύνουν προς αυτόνοµη αυτοοργάνωση. Θα πρέπει να είναι σε θέση να
λειτουργούν σε πολλαπλές χωρικές και χρονικές κλίµακες και να συνεχίζουν την
αξιόπιστη λειτουργία τους σε δυναµικά περιβάλλοντα.
Ουσιαστική σηµασία για την αντιµετώπιση του παραπάνω στόχου έχει η µελέτη
συστηµάτων του πραγµατικού κόσµου - ζώντων οργανισµών, οικοσυστηµάτων και
κοινωνικών συστηµάτων, ή ακόµη και του ανθρωπογενούς διαδικτύου - καθώς και
κατανόηση της µεγέθυνσής τους και της οργάνωσης της ροής πληροφοριών µεταξύ
των τµηµάτων τους. Επιπλέον, πέρα από τη µελέτη συστηµάτων πραγµατικού κόσµου
ως υπολογιστικών συστηµάτων µε σκοπό την επεξεργασία εργαλείων για την
"παραγωγή νέας τάξης", σε τελευταία ανάλυση µόνο ένα γενικό εννοιολογικό πλαίσιο
αρχών για τα σύνθετα συστήµατα θα καθιστούσε δυνατό το άλµα, από λύσεις ad hoc
προς µια επιστηµονικά εµπεδωµένη µεταβολή υποδείγµατος. Ουσιαστικές προς τούτο
είναι έννοιες από την στατιστική φυσική, την εξελικτική και αναπτυξιακή βιολογία,
την ανοσολογία, τις νευροεπιστήµες, τη θεωρία των παιγνίων, κ.λπ.
Ως πιθανοί ερευνητικοί στόχοι/προκλήσεις περιλαµβάνονται:
•

Παρακολούθηση, οπτικοποίηση και προσοµοίωση σε πραγµατικό χρόνο της
δυναµικής µεγάλων ταχέως εξελισσόµενων δικτύων. Χαρακτηρισµός και
ταξινόµηση των δοµικών τους ιδιοτήτων και επεξεργασία τοπικών αλγορίθµων
που εκµεταλλεύονται τις εν λόγω ιδιότητες. Βελτίωση της ικανότητας
αυτοπαρακολούθησης και αυτοδιαχείρισής τους.

•

Άντληση νοήµατος από τεράστια, αδόµητα, δυναµικά εξελισσόµενα σύνολα
δεδοµένων. Κατεύθυνση κοινοτήτων ετερογενών - προσοµοιωµένων ή
ενσωµατωµένων – προς την ανάπτυξη µεριζόµενων γλωσσών ή συστηµάτων
γνώσεων.
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•

∆ηµιουργία υπολογιστικών δοµών ανεξαρτήτους µεγέθους, αποτελούµενων από
αυτοσυναρµολογούµενα δοµοστοιχεία, ικανά να αναπτύξουν - µέσω αυθόρµητης
διαφοροποίησης - οργανωµένες δοµές και επαυξηµένες ικανότητες.
Προσδιορισµός νέων γλωσσών για "προγραµµατισµό" των εν λόγω δοµών µέσω
κανόνων τοπικής ισχύος.

(iii) Ο ’υπό εξαφάνιση’ υπολογιστής
Τα µελλοντικά συστήµατα περιβάλλοντος - δηλαδή συστήµατα ΤΠ (ΙΤ) σε πλήρη
σύνδεση µε το εκάστοτε καθηµερινό περιβάλλον και τα οποία υποστηρίζουν τους
ανθρώπους στις δραστηριότητές τους - είναι πιθανό να διαφέρουν κατά πολύ από τα
ανάλογα των σηµερινών συστηµάτων υπολογιστών. Θα πρέπει να βασίζονται σε
ριζικά νέες αρχιτεκτονικές, περιλαµβάνοντας µη περιορισµένη δέσµη
"δοµοστοιχείων" - όπου τα εν λόγω στοιχεία ενδέχεται να ενσωµατώνονται µέσα σε
καθηµερινά αντικείµενα, είτε πρόκειται για µεµονωµένα αντικείµενα είτε για
οντότητες λογισµικού.
Κεντρικός στόχος της έρευνας αυτής είναι η ανάπτυξη των ανοικτών αρχιτεκτονικών
και πλαισίων στήριξης (εργαλεία, γλώσσες, οντολογίες, κ.λπ.) που θα µπορούσαν να
αποκτήσουν καθολική εφαρµογή. Τα δοµοστοιχεία θα είναι ετερογενείς οντότητες µε
διάφορα λειτουργικά χαρακτηριστκά (π.χ. επεξεργαστές, ελεγκτές, ενότητες
πρωτοκόλλου, αυτόνοµα µέσα/φορείς, ετικέτες, ενότητες για αλληλεπίδραση µε τον
άνθρωπο, αισθητήρες, κ.λπ., ενσωµατωµένα σε αντικείµενα καθηµερινής χρήσης ή
"µεµονωµένα/αυτοδύναµα"). Οι αρχιτεκτονικές θα πρέπει να καταστούν δυνατό τον
τυχαίο συνδυασµό τους για την παραγωγή απεριόριστου φάσµατος διευθετήσεων µε
σκοπό τη δηµιουργία λειτουργικών χαρακτηριστικών που δεν µπορούν να
προγραµµατιστούν εκ των προτέρων ούτε είναι προβλέψιµα.
Για τη γεφύρωση της απόστασης µεταξύ απλών αρχιτεκτονικών και υψηλού επιπέδου
συστηµάτων περιβάλλοντος που θα αλληλεπιδρούν µε τους ανθρώπους, θα πρέπει η
ερευνητική προσπάθεια να καλύψει ολόκληρο το φάσµα, το οποίο κυµαίνεται από
απλό αρχιτεκτονικό σχεδιασµό έως την ανάπτυξη αντιπροσωπευτικών σεναρίων
χρήσης. Τα σενάρια θα πρέπει να προσφέρουν το εκάστοτε ρεαλιστικό πλαίσιο
χρήσης και αλληλεπίδρασης, εµπνεόµενο από τους ανθρώπους και τις
δραστηριότητές τους. Θα πρέπει να είναι αρκετά διαφοροποιηµένο ώστε να
εξασφαλίζεται ότι οι αρχιτεκτονικές θα µπορούσαν πράγµατι να καταστούν καθολικά
εφαρµόσιµες.
Οι εργασίες ανάπτυξης αρχιτεκτονικών θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν σε σύνδεση
µε τη δηµιουργία ερευνητικών πρωτοτύπων όπου αξιολογείται η αρχιτεκτονική µε
βάση τα σενάρια που εφαρµόζονται σε διάφορες καταστάσεις του πραγµατικού
κόσµου.
Προαιρετικοί έλεγχοι προκαταρκτικών προτάσεων
Ο έλεγχος προκαταρκτικών προτάσεων αποτελεί υπηρεσία που παρέχει το FET σε
οµίλους που επιδιώκουν να υποβάλουν πρόταση στο πλαίσιο της προορατικής
πρωτοβουλίας. Σκοπός είναι να υπάρξει ανάδραση σχετικά µε την επιλεξιµότητα της
πρότασης, την καταλληλότητα των προτεινόµενων εργασιών όσον αφορά το πεδίο
εφαρµογής της πρόσκλησης, καθώς και για την καταλληλότητα του
χρησιµοποιούµενου µέσου.
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Προγραµµατισµός για προσκλήσεις στο πλαίσιο της προορατικής πρωτοβουλίας για το
2004 και µετέπειτα
Οι ακόλουθες προσωρινές θεµατικές περιοχές αναµένεται ότι θα στηριχθούν σε
επιτυχηµένη εργασία που ξεκίνησε µέσα στα πλαίσια του 5ου ΠΠ. Ο κατάλογος δεν
είναι αποκλειστικός, ούτε είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν προσκλήσεις σε όλα τα
παρακάτω αναφερόµενα πεδία:
-

Κβαντική επεξεργασία πληροφοριών κι επικοινωνία: Στην πρωτοβουλία
διερευνώνται νέα συστήµατα υπολογισµού κι επικοινωνιών τα οποία
εκµεταλλεύονται τις ιδιότητες των κβαντο-µηχανικών λειτουργιών. Η κύρια
εστίαση θα είναι σε µεθόδους µεταβλητής κλίµακας, στερεάς κατάστασης και
ατοµικές, για κβαντικούς επεξεργαστές.

-

Μοριακή επεξεργασία δεδοµένων: Θα είναι η συνέχιση της πρωτοβουλίας για τις
νανοτεχνολογικές συσκευές πληροφοριών (NID) και θα εστιαστούν σε µοριακές
και βιοµοριακές µεθόδους για συστήµατα επεξεργασίας πληροφοριών,
συµπεριλαµβανοµένων διατάξεων, αρχιτεκτονικών επεξεργασίας δεδοµένων και
κατασκευής σε νανοκλίµακα (από τη βάση προς την κορυφή).

-

Παγκόσµια επεξεργασία δεδοµένων: Θα βασιστεί σε επιτυχείς εργασίες που
διεξήχθησαν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την παγκόσµια επεξεργασία
δεδοµένων που άρχισε το 2001. Η κεντρική πρόκληση θα είναι η καθιέρωση
στέρεων θεµελιακών αρχών για την ανάλυση και τον σχεδιασµό συστηµάτων που
αποτελούνται από εξαιρετικά µεγάλο αριθµό αυτόνοµων, κινητών και
αλληλεπιδρουσών οντοτήτων επεξεργασίας δεδοµένων, ώστε το παγκόσµιο
σύστηµα να είναι αξιόπιστο, ασφαλές, σθεναρό και αποδοτικό.

-

Εµπνευσµένα από τους ζωντανούς οργανισµούς συστήµατα αντίληψης και γνωστικά
συστήµατα: Αυτά βασίζονται σε επιτυχείς εργασίες που έχουν αναληφθεί στο
πλαίσιο των πρωτοβουλιών "νευροπληροφορική για ζώντα τεχνουργήµατα" και
"Εµπνευσµένα από τους ζωντανούς οργανισµούς συστήµατα αντίληψης", που
δροµολογήθηκαν το 2000 και το 2001. Το πεδίο εφαρµογής καλύπτει και τα δύο
υποσυστήµατα, καθώς επίσης και πλήρως αυτόνοµα τεχνουργήµατα που
εµπνέονται από τον απαιτητικό και πολύπλοκο χαρακτήρα των αρχιτεκτονικών
αντίληψης-απόφασης-δράσης που προέρχεται από τους ζωντανούς οργανισµούς.

2.3.5

Κλίνες δοκιµών για ερευνητική δικτύωση

Οι εργασίες αυτές είναι συµπληρωµατικές και υποστηρικτικές των δραστηριοτήτων που
διεξάγονται στο πεδίο των ερευνητικών υποδοµών για επικοινωνιακά δίκτυα υψηλής
χωρητικότητας και µεγάλης ταχύτητας που προορίζονται για όλους τους ερευνητές στην
Ευρώπη (GÉANT) και για ειδικά δικτυακά πλέγµατα (Grid) υψηλών επιδόσεων.
Στόχοι: Ολοκλήρωση και επικύρωση, στο πλαίσιο των κατευθυνόµενων από χρήστες
κλινών δοκιµών µεγάλης κλίµακας, της στάθµης ανάπτυξης της τεχνολογίας που
είναι απαραίτητη για την κατάρτιση των µελλοντικών αναβαθµίσεων της υποδοµής
που είναι εγκατεστηµένη σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τούτο θα συµβάλλει στην
υποστήριξη όλων των ερευνητικών πεδίων και στον προσδιορισµό των ευκαιριών
που προσφέρει η εν λόγω τεχνολογία, καθώς και των περιορισµών της. Οι εργασίες
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είναι ουσιώδεις για την ενίσχυση της έγκαιρης εγκατάστασης στην Ευρώπη των
δικτύων πληροφοριών και επικοινωνιών επόµενης γενιάς, τα οποία βασίζονται σε
πλήρως οπτικές τεχνολογίες και σε νέα πρωτόκολλα του Ίντερνετ, καθώς και για την
ολοκλήρωση του πλέον πρόσφατου εξατοµικευµένου λογισµικού.
Εστίαση σε:
– Ολοκλήρωση, δοκιµή, επικύρωση και επίδειξη νεών τεχνολογιών δικτύωσης συµπεριλαµβανοµένων των ρηξικέλευθων τεχνολογιών µε χαρακτήρα ρήξης - και
υπηρεσίες (π.χ. ΙΡ - πρωτόκολλο Ίντερνετ - µέσω φωτονικής, GMPLS, νέα
συστήµατα δροµολόγησης και πρωτοκόλλων, τεχνολογίας πρόσβασης, φωτονικά
δίκτυα, δικτύωση λάµδα και τάξεων τεραδυφίων, παγκόσµια δικτύωση,
κατανεµηµένες αρχιτεκτονικές, αποθήκευση, διευθέτηση, ασφάλεια, µηχανισµοί
χρέωσης, ποιότητα παρεχόµενων υπηρεσιών, αυτόνοµη διοίκηση) σε πραγµατικές
συνθήκες και περιβάλλοντα παραγωγής.
– Εκπόνηση χρονοδιαγραµµάτων και στρατηγικής κατεύθυνσης για την ανάπτυξη
υποδοµής στην Ευρώπη, προώθηση εξειδικευµένης κατάρτισης και εκπαίδευσης
σε συναφή προηγµένα θέµατα, προώθηση κέντρων αριστείας (π.χ. κέντρων
τεχνολογίας GRID) και µεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, συµβάλλοντας
έτσι προς την κατεύθυνση ενδυνάµωσης και βελτίωσης των ευρωπαϊκών
πρωτοβουλιών για τις ερευνητικές υποδοµές.
– Ενίσχυση της διαλειτουργικότητας λύσεων µεταξύ διαφόρων επιστηµονικών και
βιοµηχανικών κλάδων επιδιώκοντας αφοµοίωση σε ευρύτερη κλίµακα της νέας
υπερσύγχρονης τεχνολογικής υποδοµής και προώθηση της δηµιουργίας προτύπων,
καθώς και συνεχής προσπάθεια ενίσχυσης των συµβολών προς την κατεύθυνση
των στόχων ανοικτής πηγής.
Η ΕΤΑ που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο πειραµατισµού µεγάλης κλίµακας σε
πραγµατικές συνθήκες, αναµένεται ότι θα προωθήσει τη διαλειτουργικότητα µεταξύ
ετερογενών τεχνολογικών τοµέων, θα διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα λύσεων
µεταξύ διαφόρων επιστηµονικών και βιοµηχανικών κοινοτήτων, θα υποστηρίξει τη
δηµιουργία προτύπων, θα προωθήσει οικονοµίες κλίµακας κατά τη διάρκεια της
φάσης επικύρωσης και θα επιτύχει αφοµοίωση σε ευρύτερη κλίµακα της τεχνολογίας,
σε πολυάριθµες κοινότητες χρηστών. Καθοριστική σηµασία έχει η συµµετοχή
απαιτητικών κοινοτήτων χρηστών.
Οι εργασίες θα πρέπει, κατά περίπτωση, να βελτιώνουν, συµπληρώνουν και να
αξιοποιούν τη συνέργια µε τις συναφείς εθνικές και διεθνείς πρωτοβουλίες.
2.3.6

Γενικές συνοδευτικές δράσεις

Οι γενικές συνοδευτικές δράσεις τρέχουν παράλληλα µε τους Στρατηγικούς Στόχους
και τίθενται σε εφαρµογή για να προετοιµάσουν (πριν), να υποστηρίξουν (κατά τη
διάρκεια) και να διευκολύνουν τη γρήγορη υιοθέτηση και µεταφορά (κατόπιν) των
τεχνολογιών και των ερευνητικών αποτελεσµάτων. Συµπεριλαµβάνονται σε αυτές
δραστηριότητες όπως υποστήριξη στη διεθνή συνεργασία κοινωνικοοικονοµικές
µελέτες που περιλαµβάνουν στατιστικούς δείκτες, διάδοση και ευαισθητοποίηση,
τυποποίηση και πρόγνωση.
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Οι γενικές συνοδευτικές δράσεις θα υλοποιηθούν αποκλειστικά µε δράσεις
συντονισµού που τέµνουν τους στρατηγικούς στόχους του προγράµµατος εργασιών·
θα είναι ανοικτές για κάθε πρόσκληση µε σταθερή καταληκτική προθεσµία.
Ιδιαίτερος στόχος των ειδικών δράσεων υποστήριξης θα είναι τόνωση, ενθάρρυνση
και διευκόλυνση της συµµετοχής ΜΜΕ, µικρών ερευνητικών οµάδων, πρόσφατα
συγκροτηµένων και αποµακρυσµένων ερευνητικών κέντρων, καθώς και των
προερχόµενων από τις υποψήφιες χώρες οργανισµών στις δραστηριότητες ΕΤΑ της
προτεραιότητας ΤΚΠ. Η υλοποίηση των εν λόγω δράσεων θα βασιστεί στις
επιµέρους δοµές πληροφόρησης και επικούρησης, συµπεριλαµβανοµένου του
δικτύου των εθνικών σηµείων επαφής, οι οποίες έχουν συγκροτηθεί στα κράτη µέλη
και στα συνδεδεµένα κράτη σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, και θα
αποσκοπούν στην εξασφάλιση οµαλής µετάβασης από το 5ο στο 6ο πρόγραµµα
πλαίσιο.
Επιπλέον, θα συνεχιστεί η υποστήριξη στο πρόγραµµα του ευρωπαϊκού βραβείου
ΤΚΠ. Στόχος του βραβείου είναι η προαγωγή ευρωπαϊκής καινοτοµίας και
επιχειρηµατικότητας στις ΤΚΠ, προσφέροντας δηµόσια αναγνώριση σε εταιρείες που
διαπρέπουν στη µετατροπή τεχνολογίας και ερευνητικών αποτελεσµάτων σε
προϊόντα που προορίζονται για την αγορά. Τη διοργάνωση του βραβείου θα αναλάβει
το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Εφαρµοσµένης Επιστήµης και Τεχνολογίας (Euro-CASE),
βάσει της εµπειρίας που έχει αποκτήσει κατά την τελευταία επταετία. Το καθεστώς
του Euro-CASE, ως µη κερδοσκοπική ένωση 17 ευρωπαϊκών ακαδηµιών, του
εξασφαλίζει αποτελεσµατική και αµερόληπτη αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων. Στην
προβλεπόµενη δαπάνη θα περιλαµβάνεται το αντίστοιχο λειτουργικό κόστος καθώς
και ποσό 700.000 ευρώ ετησίως που θα διατίθεται υπό µορφή χρηµατικών βραβείων.

2.4 ΣΧΕ∆ΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
2.4.1

Προσκλήσεις το 2003 και το 2004

Για το 2003 και το 2004 προβλέπονται δυο προσκλήσεις υποβολής προτάσεων µε
σταθερή καταληκτική ηµεροµηνία. Είναι ανοικτές για όλα τα µέσα, ωστόσο ποσοστό
περίπου 2/3 του προϋπολογισµού αναµένεται ότι θα αφιερωθεί στα νέα µέσα
δηλαδή τα ολοκληρωµένα έργα και τα δίκτυα αριστείας.
Επιπλέον, προβλέπεται µια πρόσκληση συνεχούς υποβολής για το ανοικτό
πρόγραµµα FET. Λεπτοµέρειες για την υλοποίηση της εν λόγω πρόσκλησης
περιέχονται στην παράγραφο 2.3.4.1, στο τµήµα FET.
Το ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα για τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων µε
σταθερή καταληκτική ηµεροµηνία, βάσει του προγράµµατος εργασιών 2003-2004
έχει ως εξής:
Σταθερή καταληκτική ηµεροµηνία:
-

Πρόσκληση 1, - δηµοσίευση 17/12/2002, λήξη 24/4 2003 – µε ενδεικτικό
προϋπολογισµό 1070 εκατ. ευρώ περίπου. Η πρόσκληση αφορά διαδικασία µίας
µόνο φάσης.
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-

Πρόσκληση 2, – δηµοσίευση 17/6/2003, λήξη 15/10/2003 – µε ενδεικτικό
προϋπολογισµό 525 εκατ. ευρώ περίπου. Η πρόσκληση αφορά διαδικασία µίας
µόνο φάσης.

-

Κοινή πρόσκληση για "τεχνολογία βιοµηχανικής παραγωγής, προϊόντων κα
υπηρεσιών το 2010" προβλέπεται στη θεµατική προτεραιότητα 3. Η πρόσκληση
θα ακολουθήσει διαδικασία δύο φάσεων. Η δηµοσίευση θα γίνει στις 17/12/2002,
η καταληκτική ηµεροµηνία για την πρώτη φάση (συνοπτικές προτάσεις) είναι
24/4/2003 και για τη δεύτερη φάση (πλήρεις προτάσεις) είναι 16/9/2003. Για την
πρόσκληση διατίθεται ενδεικτικός προϋπολογισµός 25 εκατ. ευρώ.

-

Για το 2004 προβλέπεται και τρίτη πρόσκληση, µε περισσότερο περιορισµένο
προϋπολογισµό από τις δυο προηγούµενες. Λεπτοµέρειες για την εν λόγω
πρόσκληση θα αποτελέσουν µέρος της πρώτης επικαιροποίησης του
προγράµµατος εργασιών. Μεταξύ των πεδίων που θα καλυφθούν
περιλαµβάνονται οι προορατικές πρωτοβουλίες FET που περιγράφονται στην
παράγραφο 2.3.4.

Οι δύο πρώτες προσκλήσεις θα βασιστούν στους προϋπολογισµούς του 2003 και
2004, ενώ η τρίτη στον προϋπολογισµό του 2005, εκτός των προορατικών
πρωτοβουλιών FET που θα βασιστούν και στους δύο προϋπολογισµούς 2004 και
200510.
Συνεχής υποβολή:
-

Μόνο στο ανοικτό πρόγραµµα FET. Η πρόσκληση δηµοσιεύτηκε στις 17
∆εκεµβρίου 2002 και κλείνειτον ∆εκέµβριο του 2004, µε ενδεικτικό
προϋπολογισµό 60 εκατ. €. Η πρόσκληση θα ακολουθήσει διαδικασία δύο
φάσεων.

2.4.2

Κατανοµή προϋπολογισµού ανά στρατηγικό στόχο

Για κάθε πρόσκληση µε σταθερή καταληκτική ηµεροµηνία, ποσοστό 80% του
προϋπολογισµού κατανέµεται εκ των προτέρων στους στρατηγικούς στόχους ως
ένδειξη της προσπάθειας που θα καταβληθεί σε καθέναν από τους εν λόγω στόχους.
Το υπόλοιπο ποσοστό 20% δεν προκατανέµεται σε συγκεκριµένο στόχο. Πρόκειται
να κατανεµηθεί έπειτα από την πρόσκληση, βάσει της ποιότητας των προτάσεων και
της σηµασίας των προτεινόµενων εργασιών. Τούτο θα επιτρέψει, εν προκειµένω, και
την υποστήριξη προτάσεων που τέµνουν τους στόχους που αφορά η πρόσκληση.
Θα υποστηριχθούν αποκλειστικά προτάσεις που αφορούν τους στόχους τους οποίους
αφορά συγκεκριµένη πρόσκληση, µε εξαίρεση των γενικών συνοδευτικών δράσεων
που τέµνουν τους στρατηγικούς στόχους του προγράµµατος εργασιών ΤΚΠ.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι προσκλήσεις, οι στρατηγικοί στόχοι που
είναι ανοικτοί σε κάθε πρόσκληση, ο τύπος των µέσων που µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για κάθε στόχο και ο προκατανεµηµένος προϋπολογισµός για κάθε
στόχο.
10

35 εκατ. ευρώ από τον προϋπολογισµό του 2004 προορίζονται για την προορατική
πρωτοβουλία FET στην τρίτη πρόσκληση
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1η
Πρόσκληση
~1070 εκατ.
€

Στρατηγικοί στόχοι
FET και RN (ερευνητικά δίκτυα)

2η
Πρόσκληση
~525 εκατ. €

Συνεχής
υποβολή
~60 εκατ. €

Ενδεικτικός
προκατανεµηµέν
ος
προϋπολογισµός11

Όλα τα
µέσα12

75

Μικροσυστήµατα και νανοσυστήµατα

Όλα τα µέσα

85

Ευρυζωνικές επικοινωνίες για όλους

Όλα τα µέσα

60

Κινητά και ασύρµατα συστήµατα πέραν της 3ης
γενιάς (3G)

Όλα τα µέσα

90

Προς παγκόσµιο πλαίσιο αξιοπιστίας και ασφάλειας

Όλα τα µέσα

55

Πολυτροπικές διεπαφές

Όλα τα µέσα

65

Συστήµατα γνώσεων µε σηµασιολογική βάση

Όλα τα µέσα

55

Όλα τα µέσα

60

∆ικτυωµένες επιχειρήσεις και κυβερνήσεις

Όλα τα µέσα

75

Ηλεκτρονική ασφάλεια (e Safety) οδικών και
εναέριων µεταφορών

Όλα τα µέσα

65

Ηλεκτρονική υγεία (eHealth)

Όλα τα µέσα

70

Τεχνολογικά υποστηριζόµενη µάθηση και πρόσβαση
σε πολιτιστική κληρονοµιά
Προηγµένες οθόνες οπτικής παρουσίασης

Όλα τα µέσα

65

Επέκταση των ορίων των CMOS, προετοιµασία για
µετά-CMOS

∆ικτυωµένα οπτικοακουστικά
οικιακές πλατφόρµες

συστήµατα

και

Όλα τα µέσα

25

Οπτικά, οπτικοηλεκτρονικά και φωτονικά
λειτουργικά συστατικά στοιχεία

Όλα τα µέσα

45

Ενσωµατωµένα συστήµατα

Όλα τα µέσα

50

Πλατφόρµες ανοικτής εξέλιξης για λογισµικό και
υπηρεσίες

Όλα τα µέσα

55

Γνωστικά συστήµατα

Όλα τα µέσα

25

Εφαρµογές και υπηρεσίες για κινητούς χρήστες και
εργαζόµενους

Όλα τα µέσα

60

∆ιαµεσικό περιεχόµενο αναψυχής και ψυχαγωγίας

Όλα τα µέσα

55

Συστήµατα GRID και επίλυση σύνθετων
προβληµάτων

Όλα τα µέσα

45

Βελτίωση της διαχείρισης επικινδυνότητας

Όλα τα µέσα

30

Ηλεκτρονική κοινωνική ένταξη (eInclusion)

Όλα τα µέσα

30
40

IP, NoE

Προορατικές πρωτοβουλίες FET

STREP, CA,
SSA

Ανοικτό πρόγραµµα FET
Όλα τα µέσα

Κλίνες δοκιµών για ερευνητική δικτύωση

11

Τα ποσά αντιστοιχούν σε ποσοστό 80% του προϋπολογισµού που είναι προκατανεµηµένο
Όλα τα µέσα, δηλαδή IP, NoE, STREP, CA και SSA
13
Τούτο αντιστοιχεί σε ποσοστό 100% του ενδεικτικού προϋπολογισµού του FET Open για το 20032004
12
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6013
25

SSA+CA

Γενικές συνοδευτικές δράσεις

16

SSA+CA

Κοινή πρόσκληση µε την προτεραιότητα 3
Στόχος: Τεχνολογία προϊόντων και υπηρεσιών 201014

Μέσα: IP, NoE, CA, SSA

Ενδεικτικός
προϋπολογισµός: 25 εκατ. €

Η υποστήριξη σε συνδιασκέψεις, σεµινάρια, συναντήσεις εργασίας ή εκθέσεις αποτελεί
µέρος συνεχούς πρόσκλησης για επιχορηγήσεις. Αιτήσεις συµµετοχής για τις εν λόγω
επιχορηγήσεις βρίσκονται στην ιστοθέση του προγράµµατος πλαίσιου. Εκτός από τις
προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων, αναµένεται επίσης η δηµοσίευση, το 2003 και το
2004, προσκλήσεων υποβολής προσφορών για ειδικές δραστηριότητες που θα
υποστηριχθούν στο πλαίσιο της προτεραιότητας ΤΚΠ, συµπεριλαµβανοµένης της
διοργάνωσης της διάσκεψης ΤΚΠ. Λεπτοµέρειες θα περιλαµβάνονται στα κείµενα των εν
λόγω προσκλήσεων υποβολής προσφορών.

2.5 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Για το σύνολο των προγραµµάτων του 6ου προγράµµατος πλαισίου ισχύει σειρά
κριτηρίων αξιολόγησης που έχουν καθοριστεί στους κανονισµούς του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τους κανόνες συµµετοχής (άρθρο 10).
Στο πρόγραµµα εργασιών καθορίζεται, σύµφωνα µε το είδος των χρησιµοποιούµενων
µέσων ή στόχων της δραστηριότητας ΕΤΑ, ο τρόπος εφαρµογής των κριτηρίων που
περιλαµβάνεται στους κανόνες συµµετοχής. Καθορίζονται συγκεκριµένες ερµηνείες
των κριτηρίων που θα χρησιµοποιηθούν για την αξιολόγηση, καθώς και οι σταθµίσεις
και οι ελάχιστες βαθµολογίες των κριτηρίων.
∆εδοµένου ότι κάθε µέσο διαθέτει ξεχωριστά χαρακτηριστικά και διακριτό ρόλο
κατά την υλοποίηση των προγραµµάτων, διαθέτει επίσης και την εκάστοτε διακριτή
δέσµη κριτηρίων αξιολόγησης, συγκροτηµένη σε οµάδες. Τα κριτήρια αξιολόγησης
για όλα τα µέσα παρουσιάζονται στο παράρτηµα Β του προγράµµατος εργασιών.
Η προτεραιότητα ΤΚΠ θα χρησιµοποιήσει τη βασική αυτή δέσµη για την αξιολόγηση
των προτάσεων, αλλά µε τις τροποποιήσεις που περιγράφονται παρακάτω.
Οι προτάσεις στις ΤΚΠ για όλα τα µέσα θα πρέπει να περιλαµβάνουν κατάλληλη
συµµετοχή από τη βιοµηχανία, συµπεριλαµβανοµένων µεγάλων εταιρειών και ΜΜΕ.
1.

Για τα ολοκληρωµένα έργα, το κριτήριο ποιότητας της κοινοπραξίας θα έχει
ως εξής:
Ποιότητα της κοινοπραξίας
Ο βαθµός κατά τον οποίο:
-

οι συµµετέχοντες συγκροτούν συλλογικά κοινοπραξία υψηλής ποιότητας.

14

Το αντίστοιχο στην προτεραιότητα 3 που συµπληρώνει αυτόν τον στόχο στην κοινή πρόσκληση
είναι το 3.4.3.1, που εστιάζει στη δηµιουργία "κοινοτήτων γνώσεων" στις τεχνολογίες βιοµηχανικής
παραγωγής.
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2.

οι συµµετέχοντες έχουν τα κατάλληλα προσόντα και εργάζονται για την
επίτευξη των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί.
υφίσταται καλή συµπληρωµατικότητα µεταξύ των συµµετεχόντων.
υφίσταται κατάλληλη βιοµηχανική συµµετοχή για την εξασφάλιση της
αξιοποίησης των αποτελεσµάτων15.
έχει εξεταστεί επαρκώς η ευκαιρία γνήσιας συµµετοχής ΜΜΕ.

Τα κριτήρια επιλογής, οι σταθµίσεις και οι ελάχιστες βαθµολογίες
(κατώφλια) για το ανοιχτό πρόγραµµα FET διαφέρουν από τη βασική δέσµη
και παρουσιάζονται λεπτοµερώς στην παράγραφο 2.6 παρακάτω.

2.6 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ FET OPEN
1- Ειδικά στοχοθετηµένα ερευνητικά έργα
Σηµασία για τους στόχους του προγράµµατος
–

Είναι το προτεινόµενο έργο εντός του πεδίου εφαρµογής των ΤΚΠ εν γένει και,
συγκεκριµένα, του FET Open; Αφορά έρευνα σε νέες ιδέες που συνεπάγονται
υψηλό βαθµό επικινδυνότητας, πρωταρχική έρευνα και απόδειξη αρχών
σχεδιασµού, ή µακροχρόνια έρευνα θεµελιώδους χαρακτήρα;

Επιστηµονική και τεχνολογική αριστεία
–

Οι στόχοι προκαλούν το ενδιαφέρον και είναι σαφώς καθορισµένοι;

–

Αντιστοιχούν σε σαφή πρόοδο που υπερβαίνει το σηµερινό επίπεδο
ανάπτυξης της τεχνολογίας; Παρουσιάζει η έρευνα µεγάλο βαθµό
καινοτοµίας;

–

Για συνοπτικές προτάσεις: είναι εύλογη η προτεινόµενη Ε&T µέθοδος;

–

Για πλήρεις προτάσεις: έχει µελετηθεί καλά η προτεινόµενη Ε&T µέθοδος; Θα
µπορούσε να συµβάλει ώστε το έργο να επιτύχει τους στόχους του;

(Σηµείωση: για συνοπτικές προτάσεις αρκεί απλώς σύντοµο διάγραµµα της µεθόδου
προσέγγισης).
∆υνητικός αντίκτυπος
Εάν είναι επιτυχές:
–

Θα έχει το έργο µεγάλο επιστηµονικό ή τεχνολογικό αντίκτυπο; Μπορεί η εν
λόγω έρευνα να ανοίξει νέες προοπτικές για τις ΤΚΠ; Ή/και,

–

θα έχει, µακροπρόθεσµα, µεγάλο οικονοµικό αντίκτυπο η συµβολή στην
επίλυση κοινωνικών προβληµάτων;

–

Είναι τα δυνητικά µακροπρόθεσµα οφέλη επαρκώς σηµαντικά ώστε να
αιτιολογείται το επίπεδο επικινδυνότητας του έργου;

–

Θα έχει µεγαλύτερο αντίκτυπο το έργο εάν διεξαχθεί σε ευρωπαϊκή κλίµακα;

15

∆εν ισχύει για προτάσεις FET.
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Ποιότητα της κοινοπραξίας
Μόνο για πλήρεις προτάσεις:
–

∆ιαθέτει η κοινοπραξία το σύνολο της απαιτούµενης εµπειρογνωµοσύνης;
Έχουν όλοι οι συµµετέχοντες τα κατάλληλα προσόντα για τα καθήκοντα που
τους έχουν ανατεθεί; Εργάζονται για την επίτευξη των στόχων του έργου;

–

Συνιστούν οι συµµετέχοντες, συλλογικά, κοινοπραξία υψηλής ποιότητας;
Υφίσταται κατάλληλη συµπληρωµατικότητα µεταξύ των συµµετεχόντων;

Ποιότητα της διαχείρισης
Μόνο για πλήρεις προτάσεις:
–

Τεκµηριώνεται η υψηλή ποιότητα της διαχείρισης του έργου; Υφίσταται σαφώς
επεξεργασµένο σχέδιο εργασιών;

–

Υπάρχει ικανοποιητικό σχέδιο διαχείρισης των γνώσεων (π.χ. διάδοση, χρήση,
πνευµατική ιδιοκτησία, κ.λπ.) καθώς και, όπου απαιτείται, για την προώθηση της
καινοτοµίας;

Πόροι
–

Για συνοπτικές προτάσεις: Κρίνονται εύλογοι οι αιτηθέντες πόροι για την
επίτευξη των στόχων του έργου;

Μόνο για πλήρεις προτάσεις:
–

Είναι οι προβλεπόµενοι πόροι (προσωπικό, εξοπλισµός, οικονοµικά µέσα...)
ικανοί και αναγκαίοι για την επιτυχία;

–

Υφίσταται πειστική ολοκλήρωση των πόρων για τη διαµόρφωση ενός
συνεκτικού έργου;

Είναι κατάλληλο το γενικό οικονοµικό πρόγραµµα του έργου;

2- ∆ράσεις συντονισµού
Σηµασία για τους στόχους του προγράµµατος
–

Ο βαθµός κατά τον οποίο το προτεινόµενο έργο υποστηρίζει τους
επιστηµονικούς, τεχνικούς, κοινωνιο-οικονοµικούς στόχους και τους στόχους
πολιτικής του προγράµµατος εργασιών στα πεδία όπου απευθύνεται η
συγκεκριµένη πρόσκληση.

Ποιότητα του συντονισµού
Ο βαθµός κατά τον οποίο:
–

οι προς συντονισµό ερευνητικές δραστηριότητες/προγράµµατα βρίσκονται στην
πρώτη γραµµή του σηµερινού επιπέδου ανάπτυξης της τεχνολογίας.

–

οι προτεινόµενες δραστηριότητες είναι επαρκώς µελετηµένες για την επίτευξη
του στοχευόµενου συντονισµού.
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∆υνητικός αντίκτυπος
Ο βαθµός κατά τον οποίο:
–

ο αντίκτυπος των προτεινόµενων εργασιών µπορεί να επιτευχθεί βέλτιστα εφόσον
διεξαχθεί σε ευρωπαϊκή κλίµακα.

–

Η κοινοτική υποστήριξη θα είχε γνήσιο διαρθρωτικό ή/και στρατηγικό αντίκτυπο
στο σχετικό πεδίο και κλίµακα, επιδίωξη και αποτέλεσµα των προς συντονισµό
ερευνητικών δραστηριοτήτων/προγραµµάτων.

–

Τα σχέδια αξιοποίησης ή/και διάδοσης ενδείκνυνται για την εξασφάλιση
βέλτιστης χρήσης των αποτελεσµάτων του έργου, που κατά το δυνατό θα
υπερβαίνουν τους συµµετέχοντες στην προτεινόµενη δράση.

Ποιότητα της κοινοπραξίας
Ο βαθµός κατά τον οποίο:
–

οι συµµετέχοντες συνιστούν συλλογικά κοινοπραξία υψηλής ποιότητας που
µπορεί να επιδιώξει αποτελεσµατικά την επίτευξη των στόχων της
προτεινόµενης δράσης.

–

Οι συµµετέχοντες έχουν τα κατάλληλα προσόντα για τα καθήκοντα που τους
έχουν ανατεθεί και εργάζονται για την επίτευξη των στόχων της προτεινόµενης
δράσης.

–

Το έργο συνδυάζει την συµπληρωµατική εµπειρογνωµοσύνη των
συµµετεχόντων για τη δηµιουργία προστιθέµενης αξίας σε σχέση προς τα
επιµέρους προγράµµατα των συµµετεχόντων.

Ποιότητα της διαχείρισης
Ο βαθµός κατά τον οποίο:
–

η διαχείριση του έργου είναι αποδεδειγµένα υψηλής ποιότητας.

–

Υπάρχει σαφώς µελετηµένο πρόγραµµα εργασιών.

–

Υπάρχει ικανοποιητικό πρόγραµµα για τη διαχείριση των γνώσεων (π.χ.
διάδοση, πνευµατική ιδιοκτησία, κ.λπ.) καθώς και, όπου απαιτείται, για την
προώθηση της καινοτοµίας.

Κινητοποίηση πόρων
Ο βαθµός κατά τον οποίο:
–

η προτεινόµενη δράση είναι οικονοµικά αποδοτική, διασφαλίζοντας τους πόρους
(προσωπικό, εξοπλισµός, οικονοµικά µέσα...) που είναι ικανοί και αναγκαίοι για
την επιτυχία.

–

Υφίσταται πειστική ολοκλήρωση των πόρων ώστε να σχηµατίζεται ένα
συνεκτικό έργο.

–

Το γενικό οικονοµικό πρόγραµµα του έργου είναι κατάλληλο.
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3- ∆ράσεις ειδικής στήριξης
Σηµασία για τους στόχους του προγράµµατος
–

Ο βαθµός κατά τον οποίο το προτεινόµενο έργο υποστηρίζει τους
επιστηµονικούς, τεχνικούς, κοινωνιο-οικονοµικούς στόχους και τους στόχους
πολιτικής του προγράµµατος εργασιών, στα πεδία όπου απευθύνεται η
συγκεκριµένη πρόσκληση.

Ποιότητα της δράσης στήριξης
Ο βαθµός κατά τον οποίο:
–

η προτεινόµενη δράση στήριξης συνιστά εργασία υψηλής ποιότητας·

–

οι προτεινόµενες δραστηριότητες είναι επαρκώς µελετηµένες για τη στήριξη των
στόχων του προγράµµατος.

–

ο/οι υποψήφιοι διαθέτουν υψηλό επίπεδο ικανοτήτων όσον αφορά επαγγελµατικά
προσόντα ή/και εµπειρογνωµοσύνη.

∆υνητικός αντίκτυπος
Ο βαθµός κατά τον οποίο:
–

ο αντίκτυπος των προτεινόµενων εργασιών θα είναι µεγαλύτερος εάν διεξαχθούν
σε ευρωπαϊκή κλίµακα.

–

Ο αντίκτυπος θα είναι σηµαντικός από επιστηµονική, τεχνολογική, κοινωνιοοικονοµική άποψη ή από άποψη πολιτικής.

–

τα σχέδια αξιοποίησης ή/και διάδοσης ενδείκνυνται ώστε να εξασφαλιστεί
βέλτιστη χρήση των αποτελεσµάτων του έργου, και πέραν των συµµετεχόντων
στη δράση στήριξης.

Ποιότητα της διαχείρισης
Ο βαθµός κατά τον οποίο:
–

η διαχείριση του έργου είναι αποδεδειγµένα υψηλής ποιότητας.

–

Υπάρχει ικανοποιητικό πρόγραµµα για τη διαχείριση των γνώσεων (π.χ.
διάδοση, πνευµατική ιδιοκτησία, κ.λπ.) καθώς και, όπου απαιτείται, για την
προώθηση της καινοτοµίας.

Κινητοποίηση πόρων
Ο βαθµός κατά τον οποίο:
–

η προτεινόµενη δράση είναι οικονοµικά αποδοτική, διασφαλίζοντας τους πόρους
(προσωπικό, εξοπλισµός, οικονοµικά µέσα...) που είναι ικανοί και αναγκαίοι για
την επιτυχία.

–

Οι πόροι είναι πειστικά ολοκληρωµένοι για να σχηµατίσουν ένα συνεκτικό
έργο.

–

Το γενικό οικονοµικό πρόγραµµα του έργου είναι κατάλληλο.
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2.7 ∆ΕΛΤΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ
A- 1η Πρόσκληση
1) Ειδικό πρόγραµµα: "Ολοκλήρωση και ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου
Έρευνας (ΕΧΕ)"
2) ∆ραστηριότητα: Πεδίο θεµατικής προτεραιότητας: Τεχνολογίες κοινωνίας της
πληροφορίας (ΤΚΠ)
3) Τίτλος της πρόσκλησης: 1η πρόσκληση της προτεραιότητας ΤΚΠ
4) Αναγνωριστικός κωδικός της πρόσκλησης16:
5) Ηµεροµηνία δηµοσίευσης της πρόσκλησης17: 17.12.2002
6)Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προτάσεων18: 24.4.2003, ώρα 17.00 (τοπική
ώρα Βρυξελλών)
7) Συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισµός: 1070 εκατ. ευρώ
8) Κατανοµή προϋπολογισµού ανά πεδίο: Ποσοστό 80% του προϋπολογισµού της
εν λόγω πρόσκλησης κατανέµεται εκ των προτέρων στα διάφορα πεδία που
καλύπτονται, συµπεριλαµβανοµένων των στρατηγικών στόχων, των FET, των κλινών
δοκιµών για ερευνητική διατύπωση και των γενικών συνοδευτικών δράσεων.
Αποτελεί ένδειξη των προσπαθειών που πρέπει να καταβληθούν στα πεδία αυτά. Το
υπόλοιπο 20% δεν θα κατανεµηθεί εκ των προτέρων σε συγκεκριµένο πεδίο, αλλά
έπειτα από την πρόσκληση, βάσει της ποιότητας των προτάσεων και της σηµασίας
των προτεινόµενων εργασιών. Στον πίνακα του σηµείου 10 παρουσιάζονται οι
προκατανεµηµένοι προϋπολογισµοί ανά πεδίο.
9) Κατανοµή ανά µέσο: Η κατανοµή του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισµού
στα διάφορα µέσα είναι: 2/3 του προϋπολογισµού για τα νέα µέσα (NoE και IP) και
1/3 στα παραδοσιακά.
10) Πεδία όπου αναφέρεται η πρόσκληση
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα ανοιχτά πεδία και η διανοµή του
προκατανεµηµένου προϋπολογισµού στα εν λόγω πεδία:

16
17
18

Θα αναφέρεται στη δηµοσιευµένη έκδοση της παρούσας πρόσκλησης.
Ο αρµόδιος για την πρόσκληση γενικός διευθυντής δύναται να επισπεύσει ή να καθυστερήσει
τη δηµοσίευση της πρόσκλησης έως ένα µήνα σε σχέση µε τη προβλεπόµενη ηµεροµηνία.
Σε περίπτωση επίσπευσης ή καθυστέρησης της δηµοσίευσης της πρόσκλησης σε σχέση µε
την προβλεπόµενη ηµεροµηνία (βλ. προηγούµενη υποσηµείωση), η καταληκτική ηµεροµηνία
τροποποιείται αναλόγως.
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Ενδεικτικός
Μέσα

προκατανεµηµένος
προϋπολογισµός19
(εκατ. ευρώ)

Όλα20

75

Όλα
Όλα
Όλα

85
60
90

Όλα
Όλα
Όλα
Όλα

55
65
55
60

Όλα
Όλα

75
65

Όλα
Όλα

70
65

IP και
NoE

40

SSA και
CA

8

1-Στρατηγικοί στόχοι
2.3.1.1 Επέκταση των ορίων των CMOS, προετοιµασία για µετα-CMOS
2.3.1.2 Μικροσυστήµατα και νανοσυστήµατα
2.3.1.3 Ευρυζωνικές επικοινωνίες για όλους
2.3.1.4 Κινητά και ασύρµατα συστήµατα πέραν της 3ης γενιάς
(3G)
2.3.1.5 Προς παγκόσµιο πλαίσιο αξιοπιστίας και ασφάλειας
2.3.1.6 Πολυτροπικές διεπαφές
2.3.1.7 Συστήµατα γνώσεων µε σηµασιολογική βάση
2.3.1.8 ∆ικτυωµένα οπτικοακουστικά συστήµατα και οικιακές
πλατφόρµες
2.3.1.9 ∆ικτυωµένες επιχειρήσεις και κυβερνήσεις
2.3.1.10 Ηλεκτρονική ασφάλεια (eSafety) οδικών και εναέριων
µεταφορών
2.3.1.11 Ηλεκτρονική υγεία (eHealth)
2.3.1.12 Τεχνολογικά υποστηριζόµενη µάθηση και πρόσβαση σε
πολιτιστική κληρονοµιά

2- Μελλοντικές και αναδυόµενες τεχνολογίες
–

2. 3.4.2 Προορατικές πρωτοβουλίες:21
(i) πέραν της ροµποτικής
(ii) έρευνα σύνθετων συστηµάτων
(iii) η έκλειψη του υπολογιστή

3- Γενικές συνοδευτικές δράσεις
2.3.6 Γενικές συνοδευτικές δράσεις

19
20
21

Τα ποσά αντιστοιχούν στο ποσοστό 80% του προϋπολογισµού που είναι προκατανεµηµένος.
“Όλα τα µέσα” σηµαίνει IP, NoE, STREP, CA και SSA
προκαταρκτικές προτάσεις για FET Proactive µπορούν να υποβάλλονται µε ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο ή τηλεοµοιοτυπικώς, οποτεδήποτε έως τις 28/2/2003.
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11) Ελάχιστος αριθµός συµµετεχόντων22:
Μέσο

Ελάχιστος αριθµός συµµετεχόντων

IP, NoE, STREP και CA

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

∆ράσεις ειδικής υποστήριξης

1 νοµική οντότητα

12) Περιορισµός της συµµετοχής: Κανένας περιορισµός.
13) Συµφωνία κοινοπραξίας: Οι συµµετέχοντες σε δράσεις ΕΤΑ που προκύπτουν
από την παρούσα πρόσκληση είναι απαραίτητο να συνάπτουν συµφωνία
κοινοπραξίας (Consortium Agreement).
14) ∆ιαδικασία αξιολόγησης:
–
–

η διαδικασία αξιολόγησης θα διεξαχθεί σε ένα µόνο στάδιο
κατά την αξιολόγηση των προτάσεων δεν θα τηρηθεί ανωνυµία

15) Κριτήρια αξιολόγησης:
Βλ. το τµήµα για τα κριτήρια αξιολόγησης στην παράγραφο 2.5 του παρόντος
προγράµµατος εργασιών, καθώς και τους παρακάτω συντελεστές στάθµισης και
ελάχιστες απαιτούµενες βαθµολογίες.
16) Ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα αξιολόγησης και σύναψης συµβάσεων:
–

–

αποτελέσµατα αξιολόγησης: 2 µήνες έπειτα από την αντίστοιχη καταληκτική
ηµεροµηνία

22

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, δύναται να είναι ο µοναδικός συµµετέχων σε µια έµµεση δράση.
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B- 2η πρόσκληση
1) Ειδικό πρόγραµµα: "Ολοκλήρωση και ενίσχυση του ΕΧΕ"
2) ∆ραστηριότητα: Πεδίο θεµατικής προτεραιότητας: Τεχνολογίες κοινωνίας της
πληροφορίας (ΤΚΠ)
3) Τίτλος της πρόσκλησης: 1η πρόσκληση της προτεραιότητας ΤΚΠ
4) Αναγνωριστικός κωδικός της πρόσκλησης23:
5) Ηµεροµηνία δηµοσίευσης της πρόσκλησης24: 17.06.2003
6)Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προτάσεων25: 15.10.2003, ώρα 17.00
(τοπική ώρα Βρυξελλών)
7) Συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισµός: 525 εκατ. ευρώ
8) Κατανοµή προϋπολογισµού ανά πεδίο: Ποσοστό 80% του προϋπολογισµού της
εν λόγω πρόσκλησης κατανέµεται εκ των προτέρων στα διάφορα πεδία που
καλύπτονται, συµπεριλαµβανοµένων των στρατηγικών στόχων, την FET, των κλινών
δοκιµών για ερευνητική διατύπωση και των γενικών συνοδευτικών δράσεων.
Αποτελεί ένδειξη των προσπαθειών που πρέπει να καταβληθούν στα πεδία αυτά. Το
υπόλοιπο 20% δεν θα κατανεµηθεί εκ των προτέρων σε συγκεκριµένο πεδίο, αλλά
έπειτα από την πρόσκληση, βάσει της ποιότητας των προτάσεων και της σηµασίας
των προτεινόµενων εργασιών. Στον πίνακα του σηµείου 10 παρουσιάζονται οι
προκατανεµηµένοι προϋπολογισµοί ανά πεδίο.
9) Κατανοµή ανά µέσο: Η κατανοµή του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισµού
στα διάφορα µέσα είναι: 2/3 του προϋπολογισµού για τα νέα µέσα (NoE και IP) και
1/3 στα παραδοσιακά.
10) Πεδία όπου αναφέρεται η πρόσκληση
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα ανοιχτά πεδία και η διανοµή του
προκατανεµηµένου προϋπολογισµού στα εν λόγω πεδία:

23
24
25

Θα αναφέρεται στη δηµοσιευµένη έκδοση της παρούσας πρόσκλησης.
Ο αρµόδιος για την πρόσκληση γενικός διευθυντής δύναται να επισπεύσει ή να καθυστερήσει
τη δηµοσίευση της πρόσκλησης έως ένα µήνα σε σχέση µε τη προβλεπόµενη ηµεροµηνία.
Σε περίπτωση επίσπευσης ή καθυστέρησης της δηµοσίευσης της πρόσκλησης σε σχέση µε
την προβλεπόµενη ηµεροµηνία (βλ. προηγούµενη υποσηµείωση), η καταληκτική ηµεροµηνία
τροποποιείται αναλόγως.
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Ενδεικτικός
Μέσα

προκατανεµηµένος
προϋπολογισµός26
(εκατ. ευρώ)

Όλα27
Όλα

25
45

Όλα
Όλα
Όλα
Όλα

55
25
50
60

Όλα
Όλα
Όλα
Όλα

55
45
30
30

Όλα

25

SSA· CAS

8

1- Στρατηγικοί στόχοι
2.3.2.1 Προηγµένες οθόνες οπτικής παρουσίασης
2.3.2.2 Οπτικά, οπτικοηλεκτρονικά και φωτονικά λειτουργικά
συστατικά στοιχεία

2.3.2.3 Πλατφόρµες ανοικτής εξέλιξης για λογισµικό και υπηρεσίες
2.3.2.4 Γνωστικά συστήµατα
2.3.2.5 Ενσωµατωµένα συστήµατα
2.3.2.6 Εφαρµογές και υπηρεσίες για κινητούς χρήστες και
εργαζόµενους

2.3.2.7 ∆ιαµεσικό περιεχόµενο αναψυχής και ψυχαγωγίας
2.3.2.8 Συστήµατα GRID και επίλυση σύνθετων προβληµάτων
2.3.2.9 Βελτίωση της διαχείρισης επικινδυνότητας
2.3.2.10 Ηλεκτρονική κοινωνική ένταξη (eInclusion)

2- Ερευνητική δικτύωση
2.3.5 Κλίνες δοκιµών για ερευνητική δικτύωση

3- Γενικές συνοδευτικές δράσεις
2.3.6 Γενικές συνοδευτικές δράσεις
28

11) Ελάχιστος αριθµός συµµετεχόντων :
Μέσο

Ελάχιστος αριθµός συµµετεχόντων

IP, NoE, STREP και CA

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

∆ράσεις ειδικής υποστήριξης

1 νοµική οντότητα

12) Περιορισµός της συµµετοχής: Κανένας περιορισµός.
13) Συµφωνία κοινοπραξίας: Οι συµµετέχοντες σε δράσεις ΕΤΑ που προκύπτουν
από την παρούσα πρόσκληση είναι απαραίτητο να συνάπτουν συµφωνία
κοινοπραξίας.

26
27
28

Τα ποσά αντιστοιχούν στο ποσοστό 80% του προϋπολογισµού που είναι προκατανεµηµένος.
“Όλα τα µέσα” σηµαίνει IP, NoE, STREP, CA και SSA
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, δύναται να είναι ο µοναδικός συµµετέχων σε µια έµµεση δράση.
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14) ∆ιαδικασία αξιολόγησης:
–
–

η διαδικασία αξιολόγησης θα διεξαχθεί σε ένα µόνο στάδιο
κατά την αξιολόγηση των προτάσεων δεν θα τηρηθεί ανωνυµία

15) Κριτήρια αξιολόγησης:
–

Βλ. το τµήµα για τα κριτήρια αξιολόγησης στην παράγραφο 2.5 του παρόντος
προγράµµατος εργασιών, καθώς και τους παρακάτω συντελεστές στάθµισης και
ελάχιστες απαιτούµενες βαθµολογίες.

16) Ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα αξιολόγησης και σύναψης συµβάσεων:
–

αποτελέσµατα αξιολόγησης: 2 µήνες έπειτα από την αντίστοιχη καταληκτική
ηµεροµηνία
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Γ- Πρόσκληση συνεχούς υποβολής
1) Ειδικό πρόγραµµα: “Ολοκλήρωση και ενίσχυση του ΕΧΕ”
2) ∆ραστηριότητα: Πεδίο θεµατικής προτεραιότητας της έρευνας "Τεχνολογίες της
κοινωνίας της πληροφορίας" (ΤΚΠ/IST).
3) Τίτλος της πρόσκλησης: Μελλοντικές και αναδυόµενες τεχνολογίες - Ανοιχτός
τοµέας (συνεχής υποβολή).
4) Αναγνωριστικός αριθµός/κωδικός της πρόσκλησης29:
5) Ηµεροµηνία δηµοσίευσης της πρόσκλησης30: 17 ∆εκεµβρίου 2002
6) Έναρξη παραλαβής προτάσεων31: 10 Φεβρουαρίου 2003
7) Καταληκτική ηµεροµηνία32: 31 ∆εκεµβρίου 20048) Συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισµός: 60 εκατ. ευρώ
9) Πεδία που καλύπτει η πρόσκληση και προβλεπόµενα µέσα:
Πεδίο

Μέσα

2.3.4.1 FET Open

STREP, CA, SSA

10) Ελάχιστος αριθµός συµµετεχόντων33:
Μέσο

Ελάχιστος αριθµός συµµετεχόντων

IP, NoE, STREP και CA

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

∆ράσεις ειδικής υποστήριξης

1 νοµική οντότητα

29

Θα αναφέρεται στη δηµοσιευµένη έκδοση της παρούσας πρόσκλησης.

30

Ο αρµόδιος για την πρόσκληση γενικός διευθυντής δύναται να επισπεύσει ή να καθυστερήσει
τη δηµοσίευση της πρόσκλησης έως ένα µήνα σε σχέση µε τη προβλεπόµενη ηµεροµηνία.

31

Σε περίπτωση αλλαγής ηµεροµηνίας δηµοσίευσης της πρόσκλησης (βλ. υποσηµείωση 1),
είναι δυνατό να προσαρµοστούν αντίστοιχα και άλλες ηµεροµηνίες.
Αναµένεται ότι σε µεταγενέστερη πρόσκληση θα µετατεθεί περαιτέρω η ηµεροµηνία αυτή,
στο τελευταίο έτος του προγράµµατος πλαισίου.
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, δύναται να είναι ο µοναδικός συµµετέχων σε µια έµµεση δράση.

32
33

IST priority, WP 2003-2004

60

11) Περιορισµός της συµµετοχής: Κανένας περιορισµός.
12) Συµφωνία κοινοπραξίας: Οι συµµετέχοντες σε δράσεις ΕΤΑ που προκύπτουν
από την παρούσα πρόσκληση δεν είναι απαραίτητο να συνάπτουν συµφωνία
κοινοπραξίας, µολονότι τούτο συνιστάται ένθερµα.
13) ∆ιαδικασία αξιολόγησης:
– Οι προτάσεις για STREP πρέπει να υποβληθούν σε δυο φάσεις: αρχικά ως
συνοπτική πρόταση, το πολύ 5 σελίδων, µε περιγραφή των βασικών στόχων
και του ενδιαφέροντος για την προτεινόµενη εργασία.
– Οι συνοπτικές προτάσεις αξιολογούνται ανώνυµα µετά την παραλαβή τους, µε
τη βοήθεια αξιολογητών εξ αποστάσεως.
– Εφόσον επιλεγεί συνοπτική πρόταση, καλούνται οι προτείνοντες να
υποβάλλουν πλήρη πρόταση έως ορισµένη τελική καταληκτική ηµεροµηνία.
Οι προτείνοντες συνοπτικών προτάσεων που έχουν επιλεγεί θα έχουν στη
διάθεσή τους τουλάχιστον 2 µήνες για την κατάρτιση πλήρους πρότασης. Η
αξιολόγηση πλήρων προτάσεων δεν είναι ανώνυµη και διεξάγεται µε
συνδυασµό αξιολόγησης εξ αποστάσεως και οµάδων εµπειρογνωµόνων που
συνέρχονται στις Βρυξέλλες.
– Για τη διατήρηση της συνέχειας µεταξύ των προγραµµάτων πλαίσιο, έργα
εκτίµησης βάσει του 5ου ΠΠ που επελέγησαν, δεν είχαν όµως την ευκαιρία
υποβολής επακόλουθης πλήρους πρότασης εντός του 5ου ΠΠ, θα κληθούν να
υποβάλουν απευθείας πλήρη πρόταση για STREP του FET-Open στο 6ο ΠΠ.
– Προτάσεις για CA και SSA υποβάλλονται σε ένα στάδιο και δεν
αξιολογούνται ανώνυµα.
– Τελικές καταληκτικές ηµεροµηνίες για την υποβολή των πλήρων προτάσεων
για STREP (δεύτερη φάση) και προτάσεις για CA και SSA: 13 Μαΐου και 16
Σεπτεµβρίου 2003· 13 Ιανουαρίου, 11 Μαΐου και 14 Σεπτεµβρίου 2004.
14) Κριτήρια αξιολόγησης: Βλ. τα κριτήρια για το FET open, στο τµήµα για τα
κριτήρια αξιολόγησης στην παράγραφο 2.6 του παρόντος προγράµµατος
εργασιών, καθώς και στους παρακάτω συντελεστές στάθµισης και ελάχιστες
βαθµολογίες.
15) Ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα αξιολόγησης και επιλογής:
– Αποτελέσµατα αξιολόγησης για συνοπτικές προτάσεις: 6 εβδοµάδες από την
παραλαβή της πρότασης·
– Αποτελέσµατα αξιολόγησης για πλήρεις προτάσεις: 2 µήνες από την τελική
καταληκτική ηµεροµηνία.
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Συντελεστές στάθµισης και ελάχιστες απαιτούµενες βαθµολογίες για το FET Open
Ειδικά στοχοθετηµένα
ερευνητικά έργα - STRΕP
ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Κριτήρια

Σηµασία για τους στόχους
του προγράµµατος

∆υνητικός
αντίκτυπος

Ε&T αριστεία

Ποιότητα της
κοινοπραξίας

Ποιότητα της
διαχείρισης

Κινητοποίηση
πόρων

Σύνολο

Στάθµιση

30

30

30

0

0

10

Ελάχιστη βαθµολογία

3

3

3

-

-

2

Στάθµιση

0

30

40

10

10

10

Ελάχιστη βαθµολογία

3

3

4

3

-

2

3.5

Σηµασία για τους στόχους
του προγράµµατος

Ποιότητα του
συντονισµού

∆υνητικός
αντίκτυπος

Ποιότητα της
κοινοπραξίας

Ποιότητα της
διαχείρισης

Κινητοποίηση
πόρων

Σύνολο

Κριτήρια
Στάθµιση

10

20

30

20

10

10

Ελάχιστη βαθµολογία

3

3

4

3

3

2

Κριτήρια

Σηµασία για τους στόχους
του προγράµµατος

Ποιότητα της
δράσης στήριξης

∆υνητικός
αντίκτυπος

Ποιότητα της
διαχείρισης

Κινητοποίηση
πόρων

Σύνολο

Στάθµιση

10

20

40

20

10

Ελάχιστη βαθµολογία

3

3

4

3

3

3.5

ΠΛΗΡΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

∆ράσεις συντονισµού

∆ράσεις ειδικής στήριξης
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3.5

3.5

∆- Κοινή πρόσκληση µε την προτεραιότητα 3
1) Ειδικό πρόγραµµα: Ολοκλήρωση και ενίσχυση του ΕΧΕ
2) ∆ραστηριότητα: Πεδίο θεµατικής προτεραιότητας της έρευνας "Τεχνολογίες της
κοινωνίας της πληροφορίας" και "Νανοτεχνολογία, ... διεργασίες και διατάξεις".
3) Τίτλος της πρόσκλησης: Κοινή πρόσκληση µεταξύ της προτεραιότητας 2 και της
προτεραιότητας 3 µε θέµα: “τεχνολογία βιοµηχανικής παραγωγής, προϊόντων και
υπηρεσιών το 2010”
4) Αναγνωριστικός κωδικός της πρόσκλησης34:
5) Ηµεροµηνία δηµοσίευσης της πρόσκλησης35: 17.12.2002
6) Καταληκτικές ηµεροµηνίες υποβολής προτάσεων36:
Για τα νέα µέσα, ώρα 17.00 (τοπική ώρα Βρυξελλών) της 24ης Απριλίου 2003
(1η φάση)· της 16ης Σεπτεµβρίου 2003 (2η φάση)
Για τα λοιπά µέσα (CA, SSA), ώρα 17.00 (τοπική ώρα Βρυξελλών) της
24ης Απριλίου, και της 16ης Σεπτεµβρίου 2003 (ενιαία φάση)
7) Συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισµός:
25 εκατ. € (από τα οποία
20 εκατ. € για τα νέα µέσα) κατανέµονται από την προτεραιότητα 2· 35 εκατ. € (από
τα οποία 25 εκατ. € για τα νέα µέσα) από την προτεραιότητα 3.
8) Πεδία που καλύπτει η πρόσκληση και προβλεπόµενα µέσα:
–

Για την προτεραιότητα 2, βλ. τµήµα 2.3.3.1. Εστίαση σε "τεχνολογία προϊόντων
και υπηρεσιών".

–

Για την προτεραιότητα 3, βλ. τµήµα 3.4.3.1. Εστίαση στη δηµιουργία
"κοινοτήτων γνώσεων" σε τεχνολογίες βιοµηχανικής παραγωγής.

–

Στοχευόµενα µέσα είναι IP, NoE, CA, SSA.

34
35
36

Ο αναγνωριστικός κωδικός της πρόσκλησης θα αναφέρεται στη δηµοσιευµένη έκδοση της
παρούσας πρόσκλησης.
Ο αρµόδιος για την πρόσκληση γενικός διευθυντής δύναται να επισπεύσει ή να καθυστερήσει
τη δηµοσίευση της πρόσκλησης έως ένα µήνα σε σχέση µε την προβλεπόµενη ηµεροµηνία.
Σε περίπτωση επίσπευσης ή καθυστέρησης της δηµοσίευσης της πρόσκλησης σε σχέση µε
την προβλεπόµενη ηµεροµηνία (βλ. υποσηµείωση 19), η(οι) καταληκτική(ές) ηµεροµηνία(ες)
τροποποιείται(ούνται) αναλόγως στη δηµοσιευµένη πρόσκληση υποβολής προτάσεων.
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11) Ελάχιστος αριθµός συµµετεχόντων37:
Μέσο

Ελάχιστος αριθµός συµµετεχόντων

IP, NoE και CA

∆ράσεις ειδικής υποστήριξης

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

12) Περιορισµός της συµµετοχής: Κανένας περιορισµός.
13) Συµφωνία κοινοπραξίας: Οι συµµετέχοντες σε δράσεις που περιλαµβάνουν νέα
µέσα απαιτείται να συνάψουν συµφωνία κοινοπραξίας. Για τους συµµετέχοντες στις
δράσεις που περιλαµβάνουν άλλα µέσα δεν είναι απαραίτητη, αλλά συνιστάται
θερµώς, η σύναψη συµφωνίας κοινοπραξίας πριν από την ενδεχόµενη υπογραφή
σύναψης.
14) ∆ιαδικασία αξιολόγησης:
–
–

Η αξιολόγηση για τα νέα µέσα θα ακολουθήσει διαδικασία δυο φάσεων, ενώ η
αξιολόγηση για τα λοιπά µέσα θα πραγµατοποιηθεί σε µια µόνο φάση.
Οι προτάσεις δεν θα αξιολογηθούν ανωνύµως.

15) Κριτήρια αξιολόγησης:
–

Κριτήρια αξιολόγησης: βλ. τα τυπικά κριτήρια (στο παράρτηµα Β του παρόντος
προγράµµατος εργασιών). Ιδιαίτερη σηµασία θα δοθεί στη διεθνή συνεργασία
(βλ. τµήµα 2.3.6.3 για πληροφορίες σχετικά µε την πολυµερή συµφωνία ΙMS).

16) Ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα αξιολόγησης και επιλογής:
–

αποτελέσµατα αξιολόγησης: 2 µήνες έπειτα από την αντίστοιχη καταληκτική
ηµεροµηνία.

37

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, δύναται να είναι ο µοναδικός συµµετέχων σε µια έµµεση δράση.
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Γλωσσάριο
3D

Τριών διαστάσεων

3G

Κινητές και ασύρµατες επικοινωνίες τρίτης γενιάς

"Νοηµοσύνη
περιβάλλοντος"
(“Ambient Intelligence”)

Έννοια της ΤΚΠ που αναφέρεται σε αυτό που αναµένεται να ακολουθήσει
τις σηµερινές διεπαφές τύπου "πληκτρολόγιο και οθόνη", ώστε να
επιτρέψει στο σύνολο των πολιτών να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες ΤΚΠ
οπουδήποτε, οποτεδήποτε και στην πλέον φυσική γι’ αυτούς µορφή.
Περιλαµβάνει νέες τεχνολογίες και εφαρµογές, τόσο για πρόσβαση όσο και
για παροχή εφαρµογών και υπηρεσιών. Απαιτεί την ανάπτυξη
πολυαισθητηριακών διεπαφών που υποστηρίζονται από τεχνολογίες
πληροφορικής δικτύωσης που υπάρχουν παντού και είναι ενσωµατωµένες
σε αντικείµενα καθηµερινής χρήσης. Απαιτούνται επίσης νέα εργαλεία και
επιχειρηµατικά µοντέλα για την ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών, καθώς
και για την δηµιουργία και διανοµή περιεχοµένου.

CAs

∆ράση συντονισµού

Πρόσκληση
προτάσεων

υποβολής Όπως δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα. Αφορά την υποβολή
προτάσεων για µέρη του προγράµµατος εργασιών, προσδιορίζει τους
απαιτούµενους τύπους δράσεων (έργα ΕΤΑ, συνοδευτικές δράσεις, κ.λπ.).
Στο πρόγραµµα εργασιών περιλαµβάνεται προσωρινό χρονοδιάγραµµα για
τις προσκλήσεις αυτές.

CMOS

Συµπληρωµατικοί ηµιαγωγοί µεταλλικών οξειδίων

COST

Ευρωπαϊκή συνεργασία στο πεδίο της επιστηµονικής και τεχνικής έρευνας

DVB

Ψηφιακές βιντεοεκποµπές (Digital Video Broadcasting)

EC (ΕΕ)

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission) (europa.eu.int)

ESA

ΕΥ∆ (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία ∆ιαστήµατος) (www.estec.esa.nl)

ETSI

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων
Telecommunications Standards Institute) (www.etsi.org)

EU (ΕΕ)

Ευρωπαϊκή Ένωση (European Union)

EUREKA

Πανευρωπαϊκό δίκτυο για βιοµηχανική Ε&Α (www.eureka.be)

Αξιολόγηση

Η διαδικασία έγκρισης προτάσεων µε σκοπό την επιλογή τους για έργα. Η
αξιολόγηση διεξάγεται µε εφαρµογή των κριτηρίων αξιολόγησης που
προσδιορίζονται στο πρόγραµµα εργασιών.

FET

Μελλοντικές και αναδυόµενες τεχνολογίες (Future and Emerging
Technologies)

FP (ΠΠ)

Πρόγραµµα πλαίσιο (Framework Programme) (το 6ο πρόγραµµα πλαίσιο
είναι το 6ο ΠΠ – www.cordis.lu)

Galileo

Σύστηµα που περιλαµβάνει 24 έως 30 δορυφόρους µεσαίας γήινης τροχιάς
(ΜΕΟ - Medium Earth Orbit) που υποστηρίζουν υπηρεσία παγκόσµιας
πλοήγησης. Πρωταρχική αποστολή είναι η εν καιρώ ανάπτυξη διάφορων
υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας.

GMES:

Παγκόσµια παρακολούθηση περιβάλλοντος και ασφάλειας (Global
Monitoring for Environment and Security) - http://gmes.jrc.it/

GPRS

Γενική πακετική ραδιοϋπηρεσία (General Packet Radio Service)

HFSP

Επιστηµονικό πρόγραµµα "ανθρώπινα όρια" (Human Frontier Science
Program) (www.hfsp.org)

ICT (ΤΠΕ)

Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών
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(European

IETF

Επιχειρησιακή οµάδα τεχνολογίας του Ίντερνετ (Internet Engineering Task
Force) (www.ietf.org)

IMS

Πρωτοβουλία ευφυών συστηµάτων βιοµηχανικής παραγωγής (Intelligent
Manufacturing Systems Initiative) (http://www.ims.org/)

IP

Πρωτόκολλο του Ίντερνετ (Internet Protocol)

IP

∆ιανοητική ιδιοκτησία (Intellectual Property)
µικροηλεκτρονικής και της οπτικοηλεκτρονικής)

IPR

∆ικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας (Intellectual Property Rights)

IP

Ολοκληρωµένα έργα (Integrated Projects)

IPv6

6η έκδοση του πρωτοκόλλου Ίντερνετ (Internet Protocol version 6)

ISO

∆ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης (International Standard Organisation) –
http://www.iso.org

IST (ΤΚΠ)

Τεχνολογίες της κοινωνίας της πληροφορίας. Το 2ο θεµατικό πρόγραµµα
του 5ου ΠΠ, το οποίο αφορά ερευνητικά θέµατα προς την κατεύθυνση
εύχρηστης κοινωνίας της πληροφορίας (Information Society
Technologies).

ISTAG

Οµάδα συµβούλων για τις τεχνολογίας της κοινωνίας της πληροφορίας
(Information Society Technologies Advisory Group)

ISTC

Επιτροπή για τις τεχνολογίες της κοινωνίας της πληροφορίας (Information
Society Technologies Committee)

ITU (∆ΕΤ)

∆ιεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών (International Telecommunications
Union) (www.itu.org)

JRC (ΚΚΕρ)

Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΕΚ) (Joint Research Centre) (EC)

MOEMS

Μικρο-οπτικο-ηλεκτρο-µηχανικό σύστηµα

Νέα µέσα

Αντιστοιχούν στα ολοκληρωµένα έργα (IP) και στα δίκτυα αριστείας
(NoE), αµφότερα νέα µέσα του 6ου ΠΠ

NoE

∆ίκτυα αριστείας (Networks of Excellence)

NSF

National
Science
Foundation
(http://212.208.8.14/nsf.htm)

OECD (ΟΟΣΑ)

Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (www.oecd.org)

OMG

Object Management Group (www.omg.org)

QoS

Ποιότητα παρεχόµενων υπηρεσιών (Quality of Service)

RF

Ραδιοσυχνότητα (Radio Frequency)

RTD (R&D)
ΕΤΑ (Ε&Α)

Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη

SOC

Πλήρες συστήµατα σε τσιπ (Systems on a- Chip)

SSA

∆ράσεις ειδικής υποστήριξης (Specific Support Actions)

STREP

Ειδικά στοχοθετηµένα ερευνητικά έργα (Specific Targeted Research
Projects)

S-UMTS

∆ορυφορικό-παγκόσµιο σύστηµα κινητών τηλεπικοινωνιών (SatelliteUniversal Mobile Telecommunications System)

Παραδοσιακά µέσα

Είναι τα ειδικά στοχοθετηµένα ερευνητικά έργα (STREP), οι δράσεις
συντονισµού (CA) και οι δράσεις ειδικής υποστήριξης (SSA)

UMTS

Παγκόσµιο σύστηµα κινητών
Telecommunications System)
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(Εθνικό

(στο

ίδρυµα

τηλεπικοινωνιών

πλαίσιο

της

επιστηµών)

(Universal Mobile

Telecommunications System)
VR

Εικονική πραγµατικότητα (Virtual reality)

W3C

Κοινοπράξια του Παγκόσµιου Ιστού (World-Wide Web Consortium)

WAP

Πρωτόκολλο ασυρµατικής εφαρµογής (Wireless Application Protocol)

WDM

Πολυπλεξία διαίρεσης
Multiplexing)

XML

Γλώσσα επεκτάσιµης σήµανσης (Extensible mark-up language)

IST priority, WP 2003-2004

µήκους

67

κύµατος

(Wavelength

Division

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Παράρτηµα 1: Γενική εισαγωγή στο πρόγραµµα εργασιών του ειδικού
προγράµµατος "Ολοκλήρωση και ενίσχυση του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας"
Η δράση ΤΚΠ (τεχνολογίες της κοινωνίας της τεχνολογίας) είναι µία από τις
θεµατικές προτεραιότητες του ειδικού προγράµµατος "Ολοκλήρωση και ενίσχυση
του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας". Το προαναφερθέν πρόγραµµα εργασιών για την
"Κοινωνία της Πληροφορίας" είναι απόσπασµα από το πλήρες πρόγραµµα εργασιών
του αντίστοιχου ειδικού προγράµµατος. Στη συνέχεια παρατίθεται η γενική εισαγωγή
στο πρόγραµµα εργασιών. Σ' αυτήν παρουσιάζεται το γενικό πλαίσιο για τις
δραστηριότητες ΕΤΑ στο έκτο πρόγραµµα-πλαίσιο.
1.

Γενικό πλαίσιο
Μετά τη θέσπιση του ειδικού προγράµµατος έρευνας, τεχνολογικής
ανάπτυξης και επίδειξης "Ολοκλήρωση και ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου
Έρευνας"38 και των κανόνων συµµετοχής και διάδοσης, δυνάµει της συνθήκης
ΕΚ, η Επιτροπή εξέδωσε, µε τη βοήθεια της επιτροπής του προγράµµατος, το
παρόν πρόγραµµα εργασίας το οποίο προσδιορίζει λεπτοµερέστερα τους
στόχους, τις επιστηµονικές και τεχνολογικές προτεραιότητες και το
χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του ειδικού προγράµµατος, ιδίως για το πρώτο
έτος εφαρµογής του.
Στα πλαίσιο των θεµατικών ερευνητικών πεδίων προτεραιότητας, τα νέα
µέσα (ολοκληρωµένα έργα και δίκτυα αριστείας) αναγνωρίζονται ως
κατ'εξοχήν µέσα προτεραιότητας για την επίτευξη των στόχων της κρίσιµης
µάζας, της ολοκλήρωσης της ερευνητικής ικανότητας, της απλοποιηµένης
διαχείρισης και της ευρωπαϊκής προστιθέµενης αξίας.
Τα νέα αυτά µέσα θα χρησιµοποιηθούν από την αρχή σε κάθε θεµατικό πεδίο
και, όπου κρίνεται σκόπιµο, ως µέσα προτεραιότητας, ενώ ταυτόχρονα θα
συνεχισθεί η χρήση των ειδικά στοχοθετηµένων έργων και των δράσεων
συντονισµού. Θα εξασφαλισθεί ιδίως η οµαλή µετάβαση από τα προηγούµενα
προγράµµατα.
Όσον αφορά τη συµµετοχή της Κοινότητας σε προγράµµατα που
αναλαµβάνονται από πολλά κράτη µέλη (άρθρο 169 της συνθήκης), επί του
παρόντος η συµµετοχή αυτή προβλέπεται µόνο για το θεµατικό ερευνητικό
πεδίο προτεραιότητας "Βιοεπιστήµες, γονιδιωµατική και βιοτεχνολογία στην
υπηρεσία της υγείας".

38

ΕΕ L 294 της 29.10.2002, σ. 1.
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Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις διατάξεις που αφορούν την
εφαρµογή
των
νέων
µέσων
διατίθενται
στον
Cordis
(http://www.cordis.lu/fp6/instruments.htm;
http://www.cordis.lu/fp6/evalguidelines).
Όσον αφορά την εφαρµογή των «ειδικών δραστηριοτήτων που καλύπτουν
ευρύτερο πεδίο έρευνας», σε αυτό το στάδιο θα χρησιµοποιηθούν τα ειδικά
στοχοθετηµένα ερευνητικά έργα, οι δράσεις συντονισµού, και τα ειδικά
ερευνητικά έργα για µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).
Οι δραστηριότητες µε στόχο την ενίσχυση των θεµελιώσεων του
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας θα λάβουν κυρίως τη µορφή ειδικά
στοχοθετηµένων ερευνητικών έργων και δράσεων συντονισµού.
Σε όλα τα µέρη του προγράµµατος είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν ειδικές
δράσεις στήριξης, συµπεριλαµβανοµένων των προσκλήσεων υποβολής
προσφορών, και δράσεις συντονισµού.
Κατά την εκπόνηση του παρόντος προγράµµατος εργασίας, η Επιτροπή
βασίστηκε στις γνωµοδοτήσεις συµβουλευτικών οµάδων και, για τον
καθορισµό των θεµατικών ερευνητικών πεδίων προτεραιότητας, στα
αποτελέσµατα µιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που
προκηρύχθηκε στις αρχές του 2002. Περισσότερες πληροφορίες, και ιδίως ο
κατάλογος των µελών των συµβουλευτικών οµάδων και τα αποτελέσµατα της
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, διατίθενται στον δικτυακό τόπο
Cordis.
2.

Πεδίο εφαρµογής του προγράµµατος εργασίας
Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος προγράµµατος εργασίας αντιστοιχεί στο
πεδίο εφαρµογής του ειδικού προγράµµατος. Το πρόγραµµα εργασίας
περιγράφει τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που προβλέπεται να
λήξουν το 2003 και, σε πολλές περιπτώσεις, παρέχει συνοπτικές πληροφορίες
σχετικά µε τις προσκλήσεις που θα λήξουν το 2004. Το παράρτηµα Α δίνει
µια γενική εικόνα αυτών των προσκλήσεων. Ορισµένα θέµατα του ειδικού
προγράµµατος τα οποία δεν καλύπτονται σε αυτό το στάδιο θα
συµπεριληφθούν σε µεταγενέστερες αναθεωρήσεις του προγράµµατος
εργασίας.

3.

Οριζόντια θέµατα
Ορισµένα θέµατα είναι σηµαντικά για όλα τα µέρη του προγράµµατος
εργασίας. Τα θέµατα αυτά εκτίθενται παρακάτω και, εάν χρειάζεται,
περιγράφονται λεπτοµερέστερα στα διάφορα µέρη του προγράµµατος
εργασίας. Σηµειωτέον ότι οι εργασίες στατιστικής που προβλέπονται στο
παρόν πρόγραµµα εργασίας, και ιδίως στα µέρη που αφορούν τα θεµατικά
πεδία προτεραιότητας "Τεχνολογίες της κοινωνίας της πληροφορίας" και
"Πολίτες και διακυβέρνηση στην κοινωνία της γνώσης", και την "έρευνα µε
γνώµονα τις πολιτικές" στο πλαίσιο της ενότητας "Ειδικές δραστηριότητες
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που καλύπτουν ευρύτερο πεδίο έρευνας", θα διεξαχθούν σε στενή συνεργασία
µε τη EUROSTAT.
α)

Το παρόν πρόγραµµα εργασίας δίνει ιδιαίτερη έµφαση στις ανάγκες των
µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Συγκεκριµένα, τουλάχιστον το 15%
των χρηµατοδοτικών πόρων που προβλέπονται για τα θεµατικά
ερευνητικά πεδία προτεραιότητας προορίζονται για τις ΜΜΕ. Για να
επιτευχθεί αυτός ο στόχος, προβλέπονται ειδικές δράσεις όπως π.χ. ειδικές
για ΜΜΕ προσκλήσεις υποβολής προτάσεων συνδεόµενων µε τα νέα
µέσα, ενίσχυση των εθνικών σηµείων επαφής, και ειδικά µέτρα
κατάρτισης και αφοµοίωσης. Επιπλέον, η συµµετοχή ΜΜΕ συνεκτιµάται
στα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων, ιδίως στην περίπτωση των
νέων µέσων. Τέλος, το γεγονός ότι όµιλοι επιχειρήσεων που εκπροσωπούν
µεγάλες κοινότητες ΜΜΕ έχουν τη δυνατότητα να διαδραµατίσουν
ενεργό ρόλο στα νέα µέσα, θα συµβάλει στην επίτευξη του
προαναφερόµενου στόχου.

β)

Οι προτείνοντες από συνδεδεµένα κράτη µπορούν να συµµετάσχουν στο
παρόν πρόγραµµα υπό τους ίδιους όρους και έχοντας τα ίδια δικαιώµατα
και υποχρεώσεις µε εκείνους που προέρχονται από τα κράτη µέλη.
Επιπλέον, το παρόν πρόγραµµα εργασίας υπογραµµίζει τη σηµασία της
συµµετοχής των συνδεδεµένων υποψήφιων κρατών στην ερευνητική
πολιτική της Κοινότητας και στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας. Θα
αναληφθούν επίσης δράσεις ειδικής στήριξης µε σκοπό να ενισχυθεί, να
ενθαρρυνθεί και να διευκολυνθεί η συµµετοχή οργανισµών από τα
υποψήφια κράτη στις δραστηριότητες που εµπίπτουν στα θεµατικά πεδία
προτεραιότητας. Οι ειδικές δράσεις στήριξης θα συµπεριλαµβάνουν τα
εξής: δραστηριότητες πληροφόρησης, ευαισθητοποίησης και κατάρτισης·
προώθηση του δυναµικού των υποψήφιων χωρών· παροχή υποστήριξης σε
ερευνητές των χωρών αυτών ώστε να συµµετάσχουν σε συνέδρια και να
εκπονήσουν προτάσεις· δηµιουργία και ενίσχυση δικτύων ή κέντρων
αριστείας µεταξύ των κρατών µελών και των υποψήφιων χωρών, καθώς
και µεταξύ και εντός των υποψήφιων χωρών· µέτρα υποστήριξης για τη
βελτίωση της συµµετοχής ΜΜΕ από υποψήφιες χώρες· αξιολόγηση των
συστηµάτων και πολιτικών ΕΤΑ σε συγκεκριµένους τοµείς· αξιολόγηση
των ερευνητικών ιδρυµάτων που αναπτύσσουν δραστηριότητα σε
συγκεκριµένο τοµέα· προοπτικές µελέτες µε στόχο τη χάραξη
ερευνητικών πολιτικών και την οργάνωση των ερευνητικών συστηµάτων
σε έναν συγκεκριµένο τοµέα.

γ)

Η διεθνής συνεργασία αποτελεί µια σηµαντική διάσταση του έκτου
προγράµµατος πλαισίου. Ως συνιστώσα ενός Ευρωπαϊκού Χώρου
Έρευνας ανοικτού στον κόσµο, στο έκτο πρόγραµµα πλαίσιο η διεθνής
συνεργασία θα λάβει κυρίως τις εξής τρεις µορφές:
- άνοιγµα των δραστηριοτήτων µε στόχο την “εστίαση και ολοκλήρωση
της κοινοτικής έρευνας” σε οργανισµούς τρίτων χωρών, οι οποίοι
είναι δυνατό να λάβουν σηµαντική χρηµατοδότηση·
- ειδικά µέτρα υποστήριξης της διεθνούς συνεργασίας· και,
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-

διεθνείς δραστηριότητες στο πλαίσιο της ενότητας "Ανθρώπινοι πόροι
και κινητικότητα" του ειδικού προγράµµατος έρευνας, τεχνολογικής
ανάπτυξης και επίδειξης "∆όµηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας".

Οι δύο πρώτες µορφές διεθνούς συνεργασίας εµπίπτουν στο ειδικό
πρόγραµµα “Ολοκλήρωση και ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου
Έρευνας", και συνεπώς καλύπτονται από το παρόν πρόγραµµα εργασίας.
Αντιστοιχούν επίσης στη δεύτερη δραστηριότητα που προβλέπεται στο
άρθρο 164 της συνθήκης ΕΚ, η οποία καλύπτει τη συνεργασία µε τρίτες
χώρες και διεθνείς οργανισµούς.
•

Άνοιγµα των δραστηριοτήτων µε στόχο την “εστίαση και ολοκλήρωση
της κοινοτικής έρευνας” σε οργανισµούς τρίτων χωρών

∆ιατίθενται πόροι για τη χρηµατοδότηση της συµµετοχής ερευνητών,
οµάδων και οργανισµών τρίτων χωρών σε έργα που εµπίπτουν στα επτά
θεµατικά ερευνητικά πεδία προτεραιότητας, καθώς και στις “Ειδικές
δραστηριότητες που καλύπτουν ευρύτερο πεδίο έρευνας”. Στο πλαίσιο
αυτό, οι σχετικές δραστηριότητες θα έχουν τους εξής γενικούς στόχους:
- να βοηθήσουν τους ευρωπαίους ερευνητές, τις επιχειρήσεις και τους
ερευνητικούς οργανισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
συνδεδεµένων µε το πρόγραµµα πλαίσιο κρατών να έχουν πρόσβαση
στις γνώσεις και την τεχνογνωσία που υπάρχουν αλλού στον κόσµο,
και
- να συµβάλλουν ώστε να εξασφαλιστεί ενεργός και συνεκτική
συµµετοχή της Ευρώπης στις ερευνητικές πρωτοβουλίες που
αναλαµβάνονται σε διεθνές επίπεδο, µε σκοπό να επεκταθούν τα όρια
της γνώσης ή να επιλυθούν µείζονα παγκόσµια προβλήµατα.
Τα συγκεκριµένα θέµατα που συνδέονται µε τη διεθνή διάσταση των επτά
θεµατικών ερευνητικών πεδίων προτεραιότητας και των ειδικών
δραστηριοτήτων που καλύπτουν ευρύτερο πεδίο έρευνας περιγράφονται
στα αντίστοιχα κεφάλαια του παρόντος προγράµµατος εργασίας.
Σε όλες τις σχετικές δραστηριότητες είναι δυνατό να λάβουν µέρος
συµµετέχοντες από οποιαδήποτε τρίτη χώρα39 και διεθνείς οργανισµοί,
πέραν του ελάχιστου απαιτούµενου αριθµού συµµετεχόντων.
Οι συµµετέχοντες από αναπτυσσόµενες χώρες, µεσογειακές χώρες
εταίρους, χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων, καθώς και από τη Ρωσία και τα
Νέα Ανεξάρτητα Κράτη (βλ. κατάλογο χωρών στο Παράρτηµα Γ) είναι
δυνατό να τύχουν χρηµατοδότησης για όλες τις δραστηριότητες της εν
λόγω ενότητας40. Χρηµατοδότηση µπορεί επίσης να λάβουν και

Επί του παρόντος δεν υπάρχει συνεργασία µε το Αφγανιστάν, το Ιράκ, το Ιράν, τη
Λιβύη, το Μιανµάρ και τη Βόρεια Κορέα. Εντούτοις, η κατάσταση αυτή ενδέχεται να
αλλάξει, ανάλογα µε την αντίστοιχη εξωτερική πολιτική της Κοινότητας. Οι σχετικές
ενηµερώσεις επισηµαίνονται στον Cordis.
39

40

Πράγµατι, θα διατεθούν 285 εκατοµµύρια ευρώ για τη συµµετοχή των υπόψη
τρίτων χωρών (βλ. Παράρτηµα Γ) σε δραστηριότητες που εµπίπτουν στα θεµατικά
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συµµετέχοντες από άλλες τρίτες χώρες στα πεδία εκείνα για τα οποία
προβλέπεται δυνατότητα τέτοιας χρηµατοδοτικής συνεισφοράς στα
αντίστοιχα µέρη του παρόντος προγράµµατος εργασίας ή εάν αυτή η
χρηµατοδοτική συνεισφορά είναι ουσιώδης για την υλοποίηση της
ερευνητικής δραστηριότητας.
•

Ειδικά µέτρα υποστήριξης της διεθνούς συνεργασίας

Για τα "ειδικά µέτρα υποστήριξης της διεθνούς συνεργασίας" διατίθεται
προϋπολογισµός ύψους 315 εκατοµµυρίων ευρώ. Αυτά τα µέτρα
υποστήριξης των εξωτερικών σχέσεων και της πολιτικής αναπτυξιακής
βοήθειας της Κοινότητας καλύπτουν τις ακόλουθες οµάδες τρίτων χωρών:
αναπτυσσόµενες χώρες, µεσογειακές χώρες εταίρους, χώρες των ∆υτικών
Βαλκανίων, Ρωσία και Νέα Ανεξάρτητα Κράτη. Οι υπό τον ανωτέρω
τίτλο δραστηριότητες και προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, οι οποίες
συµπληρώνουν την πρόσβαση στις δραστηριότητες των θεµατικών
ερευνητικών πεδίων προτεραιότητας, περιγράφονται στο κεφάλαιο 10 του
παρόντος προγράµµατος εργασίας. Στο ίδιο κεφάλαιο καθορίζονται οι
απαιτήσεις που αφορούν τη σύνθεση των κοινοπραξιών.
•

Συµµετοχή νοµικών οντοτήτων από τρίτες χώρες στις δραστηριότητες
της ενότητας “Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας” και σχετική
χρηµατοδοτική συνεισφορά

Η διεθνής συνεργασία µε τρίτες χώρες εταίρους και διεθνείς οργανισµούς
θα ενθαρρυνθεί ιδιαιτέρως σε όλα τα θέµατα για τα οποία µια τέτοια
συνεργασία προσφέρει πλεονεκτήµατα. Επιπλέον οι νοµικές οντότητες
τρίτων χωρών και οι διεθνείς οργανισµοί είναι δυνατό να τύχουν
χρηµατοδοτικής συνεισφοράς εκ µέρους της Κοινότητας. Για τον σκοπό
αυτό, στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων θα προσδιορίζονται, κατά
περίπτωση, τα θέµατα διεθνούς συνεργασίας. Αυτό ισχύει ιδίως για τις
τρίτες χώρες µε τις οποίες έχουν συναφθεί συµφωνίες συνεργασίας.
δ)

Κατά την εκτέλεση των ερευνητικών δραστηριοτήτων που θα
αναληφθούν βάσει του παρόντος προγράµµατος εργασίας πρέπει να
τηρούνται οι θεµελιώδεις αρχές δεοντολογίας και οι απαιτήσεις που
καθορίζονται στην απόφαση σχετικά µε το ειδικό πρόγραµµα έρευνας,
τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης "Ολοκλήρωση και ενίσχυση του
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας". Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη
διαδικασία δεοντολογικής αναθεώρησης παρέχονται στις “Κατευθυντήριες
γραµµές σχετικά µε τις διαδικασίες αξιολόγησης των προτάσεων”
(http://www.cordis.lu/fp6/instruments.htm; http://www.cordis.lu/fp6/evalguidelines). Στο παράρτηµα Β του παρόντος προγράµµατος εργασίας
διευκρινίζονται επίσης τα θέµατα που πρέπει να καλύπτει η δεοντολογική
αναθεώρηση.

ερευνητικά πεδία προτεραιότητας και στις ειδικές δραστηριότητες που καλύπτουν
ευρύτερο πεδίο έρευνας.
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ε)

Κατά τον δυνατόν και σε συνέργεια µε το ειδικό πρόγραµµα έρευνας,
τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης "∆όµηση του Ευρωπαϊκού Χώρου
Έρευνας", θα προωθηθεί η κινητικότητα των ερευνητών, µε σκοπό ιδίως
την επιτυχή υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας.

στ) Το παρόν πρόγραµµα εργασίας επιχειρεί, στο µέτρο του δυνατού, να
ενισχύσει και να βελτιώσει τη θέση και τον ρόλο των γυναικών στις
επιστήµες και την έρευνα, αφενός έχοντας ως γνώµονα την ισότητα
ευκαιριών και αφετέρου συνεκτιµώντας την παράµετρο του φύλου στα
θέµατα που καλύπτει.
ζ) Θα καταβληθούν ιδιαίτερες προσπάθειες ώστε να συνεκτιµηθούν οι
δεοντολογικές, κοινωνικές, νοµικές, ρυθµιστικές και ευρύτερες
πολιτισµικές πτυχές της έρευνας, συµπεριλαµβανοµένης της
κοινωνικοοικονοµικής έρευνας, και της καινοτοµίας, που θα προκύψουν
από την ενδεχόµενη εξάπλωση, εφαρµογή και αντίκτυπο των νέων
τεχνολογιών ή διεργασιών και σεναρίων που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο
κάθε θεµατικής προτεραιότητας. Οι προσπάθειες αυτές θα συµπληρωθούν
µε τις δραστηριότητες κοινωνικοοικονοµικής έρευνας που θα αναληφθούν
στο θεµατικό πεδίο προτεραιότητας "Πολίτες και διακυβέρνηση στην
κοινωνία της γνώσης".
η) Στην έκθεση που θα υποβάλει ανά τακτά διαστήµατα στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο, η Επιτροπή θα εκθέτει λεπτοµερώς την
πρόοδο της υλοποίησης του ειδικού προγράµµατος, ιδίως όσον αφορά την
επίτευξη των στόχων και προτεραιοτήτων του.
4.

Υποβολή προτάσεων
Οι προτάσεις πρέπει να υποβάλλονται στα πλαίσια προσκλήσεων υποβολής
προτάσεων41. Πριν να υποβάλουν πρόταση, οι προτείνοντες πρέπει να
συµβουλευθούν τα εξής έγγραφα:
•

το παρόν πρόγραµµα εργασίας,

•

τη σχετική πρόσκληση υποβολής προτάσεων, όπως αυτή έχει δηµοσιευθεί
στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και

•

τον αντίστοιχο οδηγό για την υποβολή προτάσεων.

Τα έγγραφα αυτά όπως και κάποια άλλα χρήσιµα κείµενα,
συµπεριλαµβανοµένων των κανόνων συµµετοχής και πληροφοριών σχετικών
µε τις συµβάσεις, διατίθενται στον δικτυακό τόπο Cordis (βλ. ανωτέρω).

41

Προτάσεις δράσεων ειδικής στήριξης, µη εξαρτώµενες από πρόσκληση υποβολής
προτάσεων, είναι δυνατό να υποβάλλονται στην Επιτροπή, µόνο στις περιπτώσεις
που το παρόν πρόγραµµα εργασίας προβλέπει τέτοια δυνατότητα.
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5.

Πολυθεµατικές προτάσεις
Προτάσεις πρέπει να υποβάλλονται βάσει προσκλήσεων υποβολής
προτάσεων οι οποίες, στην περίπτωση των θεµατικών ερευνητικών πεδίων
προτεραιότητας, είναι οργανωµένες θεµατικά. Οι προτάσεις που εµπίπτουν σε
περισσότερα του ενός θεµατικά πεδία θα γίνονται δεκτές από την Επιτροπή,
υπό τον όρο ότι τα πεδία αυτά καλύπτονται από το παρόν πρόγραµµα
εργασίας.
Το ειδικό πρόγραµµα εστιάζει σε ορισµένο αριθµό θεµατικών
προτεραιοτήτων. ∆εδοµένου ότι οι προτεραιότητες αυτές καλύπτουν ένα ευρύ
φάσµα επιστηµονικών κλάδων, είναι αναµενόµενο ότι θα υποβληθούν
προτάσεις που θα καλύπτουν περισσότερα του ενός θέµατα. Η συνάφεια των
προτάσεων µε τους στόχους του ειδικού προγράµµατος αποτελεί απαραίτητη
προϋπόθεση για την περαιτέρω συνεκτίµησή τους. Επιπλέον, οι προτάσεις
που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του προγράµµατος εργασίας δεν θα
γίνονται δεκτές.
Οι πολυθεµατικές προτάσεις είναι δυνατό να διακριθούν στις ακόλουθες
κατηγορίες:
•

Προτάσεις µε σαφές “κέντρο βάρους”. ∆εδοµένης της φύσης των
σύγχρονων ερευνητικών εργασιών, µια σηµαντική µερίδα προτάσεων
παρουσιάζουν έναν κάποιο βαθµό πολυεπιστηµονικότητας. Οι προτάσεις
αυτές υπόκεινται στις συνήθεις διαδικασίες υποβολής και αξιολόγησης.
Στην περίπτωση προτάσεων των οποίων ένα σηµαντικό τεχνολογικό ή
θεµατικό σκέλος εµπίπτει σε κάποιο άλλο µέρος του προγράµµατος, η
διαδικασία επιβάλλει υπαγωγή της πρότασης στο θεµατικό πεδίο που
αντιπροσωπεύει το µεγαλύτερο µέρος της πρότασης (δηλαδή, το "κέντρο
βάρους" της). Εάν το κέντρο βάρους δεν είναι άµεσα σαφές, η Επιτροπή
εξετάζει το περιεχόµενο της πρότασης και αποφασίζει σε ποιο θεµατικό
πεδίο θα υπαχθεί καλύτερα η πρόταση. Εάν µια πρόταση υπαχθεί σε
θεµατικό πεδίο άλλο από εκείνο για το οποίο υποβλήθηκε, θα
συνεκτιµηθεί στο πλαίσιο του νέου θεµατικού πεδίου. Εντούτοις, εάν το
νέο κέντρο βάρους δεν αποτελεί αντικείµενο ανοικτής πρόσκλησης κατά
τον χρόνο της µεταφοράς, η πρόταση θα τεθεί σε αναµονή, µε τη
συναίνεση των προτεινόντων, µέχρις ότου ανοίξει µια κατάλληλη
πρόσκληση, αλλά µόνο εφόσον µια τέτοια πρόσκληση προβλέπεται ρητά
στο πρόγραµµα εργασίας. Εάν επιλεγεί, η πρόταση θα υπαχθεί και θα
χρηµατοδοτηθεί από το θεµατικό κέντρο βάρους.

•

Κοινές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων. Είναι σαφές ότι, σε
ορισµένους τοµείς, οι προτάσεις αναγκαστικά παρουσιάζουν ιδιαίτερα
πολυθεµατικό χαρακτήρα. Στην περίπτωση αυτή, προκηρύσσονται από
την Επιτροπή κοινές προσκλήσεις για δύο ή περισσότερα θεµατικά πεδία
ή άλλα πεδία του προγράµµατος, και προβλέπεται κοινός
προϋπολογισµός. Η διαδικασία αυτή ακολουθείται µόνο σε σαφώς
καθορισµένους τοµείς για τους οποίους ο πολυθεµατικός χαρακτήρας των
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αναµενόµενων προτάσεων είναι δυνατό να καθοριστεί µε σαφήνεια εκ
των προτέρων.
•

6.

Προτάσεις γενικού ενδιαφέροντος. Πρόκειται για προτάσεις που
παρουσιάζουν γενικό ενδιαφέρον για όλα συνολικά τα µέρη του ειδικού
προγράµµατος, αλλά για κανένα µεµονωµένα. Εάν οι προτάσεις αυτές
έχουν αληθινά καινοτόµο και πρωτοποριακό χαρακτήρα, είναι δυνατό να
υπαχθούν στο µέρος του προγράµµατος εργασίας που αφορά την
πρόβλεψη επιστηµονικών και τεχνολογικών αναγκών, µόλις το µέρος
αυτό ανοίξει σε τέτοιες προτάσεις. Οι προτάσεις γενικού ενδιαφέροντος
που δεν πληρούν αυτό το κριτήριο µπορεί ενδεχοµένως να συνεκτιµηθούν
ως προτάσεις µε "κέντρο βάρους" (βλ. πρώτη περίπτωση ανωτέρω).

Κριτήρια αξιολόγησης και συναφή θέµατα
Στις "Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις διαδικασίες αξιολόγησης των
προτάσεων" περιγράφονται οι βασικές διαδικασίες που πρέπει να
ακολουθούνται σε όλα τα προγράµµατα που εµπίπτουν στο έκτο πρόγραµµα
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Η οµάδα κριτηρίων που ισχύουν για το παρόν πρόγραµµα εργασίας παρέχεται
στο Παράρτηµα Β. Οποιαδήποτε συµπληρωµατικά κριτήρια επισηµαίνονται
σαφώς στο εκάστοτε µέρος του παρόντος προγράµµατος εργασίας. Οι
ελάχιστες βαθµολογίες για κάθε οµάδα κριτηρίων προσδιορίζονται στο
παράρτηµα Β και εφαρµόζονται υπό την επιφύλαξη αντίθετης ρητής
υπόδειξης. Επιπλέον, στο παράρτηµα Β προσδιορίζεται σε γενικές γραµµές ο
τρόπος µε τον οποίο θα συνεκτιµηθούν τα εξής: η παράµετρος του φύλου, τα
θέµατα δεοντολογίας ή/και ασφάλειας και η παιδαγωγική διάσταση.
Πριν να επιλεγούν προς χρηµατοδότηση, όλες οι προτάσεις που θίγουν
θέµατα δεοντολογίας ή αποτέλεσαν αντικείµενο δεοντολογικού
προβληµατισµού κατά την επιστηµονική τους αξιολόγηση είναι δυνατό να
υποβληθούν σε αναθεώρηση από ειδική επιτροπή δεοντολογικής
αναθεώρησης. Στις "Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις διαδικασίες
αξιολόγησης των προτάσεων" παρέχονται πιο λεπτοµερείς πληροφορίες
σχετικά µε τη διαδικασία αξιολόγησης συνολικά καθώς και σχετικά µε τη
διαδικασία δεοντολογικής ανασκόπησης.
Επιπλέον, τα προγράµµατα εργασίας, και κατά συνέπεια οι αντίστοιχες
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, είναι δυνατόν να προσδιορίζουν και να
περιορίζουν τη συµµετοχή νοµικών οντοτήτων σε µια έµµεση δράση ανάλογα
µε τις δραστηριότητες και τον τύπο των νοµικών οντοτήτων, ανάλογα µε το
εκάστοτε χρησιµοποιούµενο µέσο ή ώστε να ληφθούν υπόψη οι ειδικοί
στόχοι του προγράµµατος πλαισίου.
Για τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων ενδέχεται να προβλέπεται
διαδικασία αξιολόγησης σε δύο στάδια. Στην περίπτωση αυτή, αυτό
δηλώνεται σαφώς στην εκάστοτε πρόσκληση υποβολής προτάσεων.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε αυτή τη διαδικασία παρέχονται στις
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"Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις διαδικασίες αξιολόγησης των
προτάσεων".
7.

Ειδικές δράσεις στήριξης
Το πεδίο εφαρµογής των δράσεων στήριξης είναι πιο περιορισµένο σε σχέση
µε τα συνοδευτικά µέτρα των προηγούµενων προγραµµάτων πλαισίων. Τα
σχετικά έργα έχουν στόχο να συµβάλουν ενεργά στην υλοποίηση
δραστηριοτήτων του προγράµµατος εργασίας, στην ανάλυση και διάδοση
αποτελεσµάτων ή στην προετοιµασία µελλοντικών δραστηριοτήτων, ώστε να
επιτρέψουν στην Κοινότητα να επιτύχει ή να καθορίσει στρατηγικούς
στόχους ΕΤΑ. Κατά συνέπεια, αποδίδεται ιδιαίτερη έµφαση σε δράσεις
στήριξης µε σκοπό:
•

•
•

την προώθηση και διευκόλυνση της διάδοσης, µεταφοράς,
εκµετάλλευσης, αξιολόγησης ή/και ευρείας αφοµοίωσης των
αποτελεσµάτων παλαιότερων και τρεχόντων προγραµµάτων (πέραν των
τυπικών δραστηριοτήτων διάδοσης και εκµετάλλευσης στα πλαίσια των
µεµονωµένων έργων)·
την επίτευξη στρατηγικών στόχων, ιδίως όσον αφορά τον Ευρωπαϊκό
Χώρο Έρευνας (π.χ. πιλοτικές πρωτοβουλίες συγκριτικής αξιολόγησης,
χαρτογράφησης, δικτύωσης, κτλ.)·
την προετοιµασία µελλοντικών κοινοτικών δραστηριοτήτων ΕΤΑ (π.χ.
µέσω προοπτικών µελετών, διερευνητικών µέτρων, πιλοτικών δράσεων,
κτλ.)

και όχι σε δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και ανταλλαγής πληροφοριών
(π.χ. ετήσια εργαστήρια και συνέδρια), οι οποίες πραγµατοποιούνται ούτως ή
άλλως χωρίς την υποστήριξη της Επιτροπής. Οι τελευταίες µάλιστα των ως
άνω δραστηριοτήτων θα τυγχάνουν ευνοϊκής υποδοχής µόνο εφόσον
εξυπηρετούν τους στρατηγικούς στόχους του προγράµµατος (ως προς τον
Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας, τη βελτίωση του συντονισµού, την
ευαισθητοποίηση του κοινού, την προετοιµασία µελλοντικών κοινοτικών
δραστηριοτήτων, κτλ.).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A Επισκόπηση των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων που προβλέπονται στο παρόν πρόγραµµα εργασίας (για περισσότερες
λεπτοµέρειες, βλ. αντίστοιχο µέρος του προγράµµατος εργασίας)
Με την επιφύλαξη αντίθετης υπόδειξης, όλες οι καταληκτικές ηµεροµηνίες υποβολής προτάσεων αναφέρονται στο έτος 2003.
1. Βιοεπιστήµες, γονιδιωµατική και βιοτεχνολογία στην υπηρεσία της ∆ηµοσίευση µίας πρόσκλησης: καταληκτική ηµεροµηνία: 25 Μαρτίου·
υγείας
προϋπολογισµός: 513 εκατ. ευρώ (*).
2. Τεχνολογίες της κοινωνίας της πληροφορίας
∆ηµοσίευση τριών προσκλήσεων:
(i) καταληκτική ηµεροµηνία: 24 Απριλίου· προϋπολογισµός: 1.070 εκατ.
ευρώ (*),
(ii) καταληκτική ηµεροµηνία: 15 Οκτωβρίου· προϋπολογισµός: 525 εκατ.
ευρώ,
(iii) ανοικτή πρόσκληση - καταληκτική ηµεροµηνία: 31 ∆εκεµβρίου
2004· προϋπολογισµός: 60 εκατ. ευρώ (*),
(iv) (κοινή) καταληκτική ηµεροµηνία: 24 Απριλίου· προϋπολογισµός: 60
εκατ. ευρώ (*).
3. Νανοτεχνολογίες και νανοεπιστήµες, πολυλειτουργικά υλικά ∆ηµοσίευση τριών προσκλήσεων:
βασιζόµενα στη γνώση, και νέες διεργασίες και διατάξεις παραγωγής
(i) καταληκτικές ηµεροµηνίες: 6 Μαρτίου και 10 Απριλίου·
προϋπολογισµός: 400 εκατ. ευρώ (*),
(ii) (κοινή) καταληκτική ηµεροµηνία: 24 Απριλίου· προϋπολογισµός: 60
εκατ. ευρώ (*),
(iii) καταληκτική ηµεροµηνία: 10 Απριλίου· προϋπολογισµός: 60 εκατ.
ευρώ (*).
4. Aεροναυτική και διάστηµα
∆ηµοσίευση δύο προσκλήσεων:
(i) καταληκτική ηµεροµηνία: 20 Μαρτίου· προϋπολογισµός: 240 εκατ.
ευρώ (*),
(ii) ανοικτή πρόσκληση - καταληκτική ηµεροµηνία: Μάρτιος 2006·
προϋπολογισµός: 7 εκατ. ευρώ (*),
(iii) (κοινές) καταληκτικές ηµεροµηνίες: 18 και 20 Μαρτίου και 3
Απριλίου· προϋπολογισµός: 140 εκατ. ευρώ (*),
(iv) (κοινή) καταληκτική ηµεροµηνία: 17 ∆εκεµβρίου· προϋπολογισµός:
175 εκατ. ευρώ,
(v) καταληκτική ηµεροµηνία: 20 Μαρτίου· προϋπολογισµός: 60 εκατ.
ευρώ (*).
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5. Ποιότητα και ασφάλεια των τροφίµων

∆ηµοσίευση µίας πρόσκλησης: καταληκτική ηµεροµηνία: 15 Απριλίου·
προϋπολογισµός: 167 εκατ. ευρώ (*).
6. Αειφόρος ανάπτυξη, παγκόσµια µεταβολή και οικοσυστήµατα
(i) Αειφόρα ενεργειακά συστήµατα:
∆ηµοσίευση τεσσάρων προσκλήσεων:
(i) (κοινές) καταληκτικές ηµεροµηνίες: 18 και 20 Μαρτίου και 3
Απριλίου· προϋπολογισµός: 140 εκατ. ευρώ (*),
(ii) καταληκτική ηµεροµηνία: 18 Μαρτίου· προϋπολογισµός: 198 εκατ.
ευρώ (*),
(iii) καταληκτική ηµεροµηνία: 17 ∆εκεµβρίου· προϋπολογισµός: 155
εκατ. ευρώ,
(iv) ενδεικτική καταληκτική ηµεροµηνία: ∆εκέµβριος· προϋπολογισµός: 4
εκατ. ευρώ.
(ii) Αειφόρες επίγειες µεταφορές:
∆ηµοσίευση τριών προσκλήσεων:
(i) (κοινές) καταληκτικές ηµεροµηνίες: 18 και 20 Μαρτίου και 3
Απριλίου· προϋπολογισµός: 140 εκατ. ευρώ (*),
(ii) (κοινή) καταληκτική ηµεροµηνία: 17 ∆εκεµβρίου· προϋπολογισµός:
175 εκατ. ευρώ,
(iii) καταληκτική ηµεροµηνία: 3 Απριλίου· προϋπολογισµός: 17 εκατ.
ευρώ (*),
(iv) ανοικτή πρόσκληση - τελική καταληκτική ηµεροµηνία: Μάρτιος
2006· προϋπολογισµός: 5 εκατ. ευρώ (*).
(iii) Πλανητική µεταβολή και οικοσυστήµατα:
∆ηµοσίευση µίας πρόσκλησης: καταληκτική ηµεροµηνία: 8 Απριλίου·
προϋπολογισµός: 170 εκατ. ευρώ (*).
7. Πολίτες και διακυβέρνηση στην κοινωνία της γνώσης
∆ηµοσίευση τριών προσκλήσεων:
(i) καταληκτική ηµεροµηνία: 15 Απριλίου· προϋπολογισµός: 20 εκατ.
ευρώ (*),
(ii) καταληκτική ηµεροµηνία: 15 Απριλίου· προϋπολογισµός: 33 εκατ.
ευρώ (*),
(iii) καταληκτική ηµεροµηνία: 10 ∆εκεµβρίου· προϋπολογισµός: 48 εκατ.
ευρώ (*).
8. Υποστήριξη πολιτικής και πρόβλεψη επιστηµονικών και τεχνολογικών (i) Έρευνα µε γνώµονα τις πολιτικές: ∆ηµοσίευση µίας πρόσκλησης:
αναγκών
καταληκτική ηµεροµηνία: 13 Μαρτίου· προϋπολογισµός: 149,1 εκατ.
ευρώ (*).
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9. Οριζόντιες ερευνητικές δραστηριότητες µε συµµετοχή ΜΜΕ

10. Ειδικά µέτρα υποστήριξης της διεθνούς συνεργασίας

11. Υποστήριξη του συντονισµού των δραστηριοτήτων
12. Υποστήριξη της συνεκτικής ανάπτυξης των πολιτικών
(*)

Οι

προσκλήσεις
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(ii) Nέα και αναδυόµενα επιστηµονικά και τεχνολογικά προβλήµατα και
προοπτικές: δεν προβλέπονται προσκλήσεις στο τρέχον πρόγραµµα
εργασίας.
∆ηµοσίευση δύο προσκλήσεων:
(i) καταληκτική ηµεροµηνία: 27 Nοεµβρίου· προϋπολογισµός: 155 εκατ.
ευρώ (*),
(ii) καταληκτική ηµεροµηνία: 6 Μαρτίου· προϋπολογισµός: 40 εκατ.
ευρώ (*).
∆ηµοσίευση οκτώ προσκλήσεων:
(i) καταληκτική ηµεροµηνία: 11 Σεπτεµβρίου· προϋπολογισµός: 50 εκατ.
ευρώ (*),
(ii) καταληκτική ηµεροµηνία: 7 Μαΐου· προϋπολογισµός: 25 εκατ. ευρώ
(*),
(iii) καταληκτική ηµεροµηνία: 7 Μαΐου· προϋπολογισµός: 13,5 εκατ.
ευρώ (*),
(iv) ανοικτή πρόσκληση - καταληκτική ηµεροµηνία: 6 Μαρτίου 2006·
προϋπολογισµός: 1 εκατ. ευρώ (*),
(v) ανοικτή πρόσκληση - καταληκτική ηµεροµηνία: 6 Μαρτίου 2006·
προϋπολογισµός: 0,6 εκατ. ευρώ (*),
(vi) ανοικτή πρόσκληση - καταληκτική ηµεροµηνία: 6 Μαρτίου 2006·
προϋπολογισµός: 0,6 εκατ. ευρώ (*),
(vii) ανοικτή πρόσκληση - καταληκτική ηµεροµηνία: 6 Μαρτίου 2006·
προϋπολογισµός: 0,6 εκατ. ευρώ (*),
(viii) ανοικτή πρόσκληση - καταληκτική ηµεροµηνία: 6 Μαρτίου 2006·
προϋπολογισµός: 0,6 εκατ. ευρώ (*).
∆ηµοσίευση µίας πρόσκλησης: ανοικτή πρόσκληση - καταληκτική
ηµεροµηνία: 4 Οκτωβρίου 2005· προϋπολογισµός: 24 εκατ. ευρώ για το
2003 (*).
∆εν προβλέπονται προσκλήσεις στο τρέχον πρόγραµµα εργασίας.
αστερίσκο

προβλέπεται

να

δηµοσιευθούν

στις

17

∆εκεµβρίου

2002.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B

Κοινά κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων
Ορισµένα από τα κριτήρια αξιολόγησης ισχύουν για όλα τα προγράµµατα του έκτου
προγράµµατος πλαισίου και καθορίζονται στους κανονισµούς του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τους κανόνες συµµετοχής (άρθρο 10). Τα
κριτήρια αυτά έχουν ως εξής:
α) “επιστηµονική και τεχνολογική αριστεία καθώς και βαθµός καινοτοµίας·
β) ικανότητα ολοκλήρωσης της έµµεσης δράσης και αποτελεσµατικής διαχείρισής
της, η οποία αξιολογείται από την άποψη των πόρων και των προσόντων,
συµπεριλαµβανοµένων των οργανωτικών πρακτικών διαδικασιών, που
προβλέπουν οι συµµετέχοντες·
γ) συνάφεια προς τους στόχους του ειδικού προγράµµατος·
δ) ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία, κρίσιµη µάζα κινητοποιούµενων πόρων και
συνεισφορά στις κοινοτικές πολιτικές·
ε) ποιότητα του σχεδίου αξιοποίησης και διάδοσης των γνώσεων, δυνατότητες
προαγωγής της καινοτοµίας, και σαφή σχέδια για τη διαχείριση της πνευµατικής
ιδιοκτησίας.”
Επιπλέον κατά την εφαρµογή της ως άνω παραγράφου (δ), πρέπει να λαµβάνονται
υπόψη και τα εξής κριτήρια:
α) “όσον αφορά τα δίκτυα αριστείας, η έκταση και η ένταση των προσπαθειών
ολοκλήρωσης που θα καταβληθούν και η ικανότητα του δικτύου να προαγάγει
την αριστεία και πέραν των µελών της, καθώς και οι προοπτικές συνέχισης της
ολοκλήρωσης των ερευνητικών τους δυνατοτήτων και πόρων και µετά τη λήξη
της χρηµατοδοτικής συνεισφοράς της Κοινότητας·
β) όσον αφορά τα ολοκληρωµένα έργα, ο φιλόδοξος χαρακτήρας των στόχων και η
έκταση των πόρων που θα κινητοποιηθούν, προκειµένου τα έργα αυτά να
συµβάλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας ή στην επίλυση
κοινωνικών προβληµάτων·
γ) όσον αφορά τις ολοκληρωµένες πρωτοβουλίες για τις υποδοµές, οι προοπτικές
µακροπρόθεσµης συνέχισης της πρωτοβουλίας και µετά τη λήξη της
χρηµατοδοτικής συνεισφοράς της Κοινότητας.”
Όπως ορίζουν οι κανόνες συµµετοχής, στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων
καθορίζεται, ανάλογα µε το είδος των χρησιµοποιούµενων µέσων ή τους στόχους της
δραστηριότητας ΕΤΑ, ο τρόπος µε τον οποίο η Επιτροπή εφαρµόζει τα ανωτέρω
κριτήρια.
Στόχος του παρόντος παραρτήµατος είναι να διευκρινισθεί ο τρόπος εφαρµογής
αυτών των κριτηρίων. ∆εδοµένου ιδίως ότι το έκτο πρόγραµµα πλαίσιο περιλαµβάνει
ποικίλα µέσα, και διαφοροποιείται ο τρόπος µε τον οποίον κάθε κριτήριο αξιοποιείται
κατά την εξέταση των βασικών θεµάτων ως προς τα οποία βαθµολογούνται οι
προτάσεις. Για την αξιολόγηση βάσει των ως άνω κριτηρίων, στις ακόλουθες σελίδες
παρέχονται γενικοί κατάλογοι σηµείων ελέγχου για κάθε τύπο µέσου.
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Με την επιφύλαξη διαφορετικών υποδείξεων στα αντίστοιχα τµήµατα του παρόντος
προγράµµατος εργασίας, οι κύριες παράµετροι που αναφέρονται κατωτέρω (δηλαδή,
οι αριθµηµένες κεφαλίδες) σταθµίζονται ισότιµα κατά την αξιολόγηση. Καθορίζεται
επίσης η ελάχιστη απαιτούµενη βαθµολογία για καθεµία από τις κύριες παραµέτρους,
καθώς η ελάχιστη συνολική βαθµολογία για κάθε µέσο. Οι προτάσεις που δε
συγκεντρώνουν αυτές τις ελάχιστες βαθµολογίες απορρίπτονται. Οποιαδήποτε
απόκλιση από αυτές τις ελάχιστες βαθµολογίες επισηµαίνεται στο αντίστοιχο τµήµα
του παρόντος προγράµµατος εργασίας.
Πέραν των βασικών καταλόγων σηµείων ελέγχου που ακολουθούν και των ειδικών
κριτηρίων ή ερµηνειών των κριτηρίων που ενδεχοµένως ισχύουν για την εκάστοτε
πρόσκληση υποβολής προτάσεων, κατά την αξιολόγηση οποιασδήποτε πρότασης
εξετάζονται εν ευθετώ χρόνο και τα εξής θέµατα:
•

το αντικείµενο της πρότασης σχετίζεται µε ζητήµατα φύλου; Εάν ναι, έχουν
ληφθεί αυτά δεόντως υπόψη;

•

έχουν οι αιτούντες προσδιορίσει τα θέµατα δεοντολογίας ή/και ασφάλειας που
ενδεχοµένως συνδέονται µε τους στόχους, τη µεθοδολογία και τις δυνητικές
επιπτώσεις των αποτελεσµάτων των προτεινόµενων ερευνητικών εργασιών; Εάν
ναι, έχουν τα θέµατα αυτά ληφθεί δεόντως υπόψη κατά την εκπόνηση της
πρότασης;
Όλες οι προτάσεις υποβάλλονται σε δεοντολογικό έλεγχο κατά την αξιολόγησή
τους. Μετά την αξιολόγηση, διενεργείται ειδική δεοντολογική αναθεώρηση των
συνιστώµενων προς χρηµατοδότηση προτάσεων οι οποίες θίγουν συγκεκριµένα
ευαίσθητα θέµατα, ή στις περιπτώσεις που αυτό κρίνεται σκόπιµο µετά τον
δεοντολογικό έλεγχο που πραγµατοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης.
Για τους σκοπούς της ειδικής δεοντολογικής αναθεώρησης, ενδέχεται να
ζητηθούν από τους προτείνοντες συµπληρωµατικές πληροφορίες ως προς τις
δεοντολογικές πτυχές. (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα ισχύοντα
κριτήρια, βλ. στη συνέχεια το τµήµα "Η δεοντολογική ανασκόπηση των
προτάσεων").

Εφόσον κρίνεται σκόπιµο, κατά την αξιολόγηση συνεκτιµώνται επίσης και τα εξής
θέµατα:
•

Σε ποιο βαθµό προκύπτει από την πρόταση ετοιµότητα συνεργασίας µε φορείς
πέραν της ερευνητικής κοινότητας και µε το ευρύ κοινό, µε στόχο την
ευαισθητοποίηση, τη διάδοση των γνώσεων και τη διερεύνηση των ευρύτερων
κοινωνικών επιπτώσεων του προτεινόµενου έργου;

•

Έχουν προσδιορισθεί µε σαφήνεια οι συνέργιες µε την εκπαίδευση σε όλα τα
επίπεδα;

•

Σε περίπτωση που στην πρόταση προβλέπεται συµµετοχή τρίτων χωρών, είναι η
συµµετοχή αυτή δεόντως αιτιολογηµένη και εντάσσεται αρµονικά στις
δραστηριότητες;
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Ολοκληρωµένα έργα (IP)
Η ακόλουθη σειρά κριτηρίων αποτελεί την κοινή βάση για την αξιολόγηση των
προτάσεων ολοκληρωµένων έργων.
1. Συνάφεια (ελάχιστη βαθµολογία: 3 στα 5)
• Ο βαθµός στον οποίο το προτεινόµενο έργο ανταποκρίνεται στους στόχους του
προγράµµατος εργασίας.
2. ∆υνητικός αντίκτυπος (ελάχιστη βαθµολογία: 3 στα 5)
Ο βαθµός στον οποίο:
• το προτεινόµενο έργο είναι δέοντως φιλόδοξο ώστε να συµβάλει ουσιαστικά
στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας (των ΜΜΕ, µεταξύ άλλων) ή στην
επίλυση κοινωνικών προβληµάτων·
• οι σχετικές µε την καινοτοµία δραστηριότητες και τα σχέδια εκµετάλλευσης ή/και
διάδοσης είναι ικανά να εξασφαλίσουν τη βέλτιστη αξιοποίηση των
αποτελεσµάτων του έργου·
• η πρόταση αποδεικνύει µε σαφήνεια την προστιθέµενη αξία της εκτέλεσης των
εργασιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και λαµβάνει υπόψη τις αναληφθείσες
ερευνητικές δραστηριότητες σε εθνικό επίπεδο και στο πλαίσιο ευρωπαϊκών
πρωτοβουλιών (π.χ. Eureka).
3. Επιστηµονική και τεχνολογική αριστεία (ελάχιστη βαθµολογία: 4 στα 5)
Ο βαθµός στον οποίο:
• το έργο έχει σαφώς καθορισµένους στόχους·
• οι στόχοι αντιπροσωπεύουν σαφή πρόοδο ως προς τις πλέον προηγµένες
σήµερα επιστηµονικές και τεχνολογικές γνώσεις·
• η προτεινόµενη επιστηµονική και τεχνολογική προσέγγιση είναι ικανή να
εξασφαλίσει την επίτευξη των στόχων του έργου στους τοµείς της έρευνας και
της καινοτοµίας.
4. Ποιότητα της κοινοπραξίας (ελάχιστη βαθµολογία: 3 στα 5)
Ο βαθµός στον οποίο:
• οι συµµετέχοντες συλλογικά απαρτίζουν κοινοπραξία υψηλής ποιότητας·
• οι συµµετέχοντες είναι κατάλληλοι και δεσµεύονται για τα καθήκοντα που
τους ανατίθενται·
• υπάρχει κατάλληλη συµπληρωµατικότητα µεταξύ των συµµετεχόντων·
• έχουν προσδιοριστεί µε σαφήνεια τα χαρακτηριστικά και ο ρόλος των
συµµετεχόντων, συµπεριλαµβανοµένων των µελλοντικών συµµετεχόντων·
• έχει καλυφθεί δεόντως η ουσιαστική συµµετοχή ΜΜΕ.
5. Ποιότητα της διαχείρισης (ελάχιστη βαθµολογία: 3 στα 5)
Ο βαθµός στον οποίο:
• η οργανωτική δοµή ανταποκρίνεται στον πολυσύνθετο χαρακτήρα του έργου και
στον απαιτούµενο βαθµό ολοκλήρωσης·
• η διαχείριση του έργου είναι αποδεδειγµένα υψηλής ποιότητας·
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•

προβλέπεται ικανοποιητικό σχέδιο για τη διαχείριση των γνώσεων, της
πνευµατικής ιδιοκτησίας και άλλων δραστηριοτήτων σχετικών µε την καινοτοµία.

6. Κινητοποίηση πόρων (ελάχιστη βαθµολογία: 3 στα 5)
Ο βαθµός στον οποίο:
• το έργο κινητοποιεί την ελάχιστη κρίσιµη µάζα πόρων (προσωπικό, εξοπλισµός,
κεφάλαια...) που είναι απαραίτητη για την επιτυχία του·
• οι πόροι είναι πειστικά ολοκληρωµένοι σε ένα συνεκτικό έργο·
• είναι κατάλληλο το συνολικό χρηµατοοικονοµικό σχέδιο του έργου.
Συνολική ελάχιστη βαθµολογία: 24 στα 30.
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∆ίκτυα αριστείας (NoE)
Η ακόλουθη σειρά κριτηρίων αποτελεί την κοινή βάση για την αξιολόγηση των
προτάσεων δικτύων αριστείας.
1. Συνάφεια (ελάχιστη βαθµολογία: 3 στα 5)
• Ο βαθµός στον οποίο το προτεινόµενο έργο ανταποκρίνεται στους στόχους του
προγράµµατος εργασίας.
2. ∆υνητικός αντίκτυπος (ελάχιστη βαθµολογία: 3 στα 5)
Ο βαθµός στον οποίο:
• η Ευρώπη έχει ουσιαστική ανάγκη ενίσχυσης της επιστηµονικής και
τεχνολογικής αριστείας στο συγκεκριµένο πεδίο µέσω αναδιάρθρωσης της
υφιστάµενης ερευνητικής ικανότητας και του τρόπου εκτέλεσης της έρευνας·
• στο πλαίσιο αυτό, οι στόχοι του δικτύου είναι δέοντως φιλόδοξοι ιδίως ώστε να
εξασφαλίσουν ευρωπαϊκή πρωτοκαθεδρία και παγκόσµια υπεροχή στο
συγκεκριµένο πεδίο·
• η πρόταση αποδεικνύει µε σαφήνεια την προστιθέµενη αξία της εκτέλεσης των
εργασιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και λαµβάνει υπόψη τις αναληφθείσες
ερευνητικές δραστηριότητες σε εθνικό επίπεδο και στο πλαίσιο ευρωπαϊκών
πρωτοβουλιών (π.χ. Eureka)·
• υπάρχει ένα αποτελεσµατικό σχέδιο διάδοσης της αριστείας, εκµετάλλευσης
των αποτελεσµάτων και διάδοσης των γνώσεων, κυρίως στις ΜΜΕ και εκτός του
δικτύου·
• η προτεινόµενη προσέγγιση ενδέχεται να έχει διαρκές διαρθρωτικό αντίκτυπο
στην ευρωπαϊκή έρευνα.
3. Αριστεία των συµµετεχόντων (ελάχιστη βαθµολογία: 3 στα 5)
Ο βαθµός στον οποίο:
• οι συµµετέχοντες διεξάγουν σήµερα έρευνα εξαιρετικά υψηλού επιπέδου στο
πεδίο που είναι το αντικείµενο του προτεινόµενου δικτύου ή είναι ικανοί να
συνεισφέρουν ουσιαστικά στο κοινό πρόγραµµα δραστηριοτήτων·
• οι συµµετέχοντες είναι κατάλληλοι για τα καθήκοντα που τους ανατίθενται·
• διαθέτουν συλλογικά την απαραίτητη κρίσιµη µάζα τεχνογνωσίας και πόρων
ώστε να φέρουν σε πέρας µε επιτυχία το κοινό πρόγραµµα δραστηριοτήτων.
4. Βαθµός ολοκλήρωσης και κοινό πρόγραµµα δραστηριοτήτων (ελάχιστη
βαθµολογία: 4 στα 5)
Ο βαθµός στον οποίο:
• ο αναµενόµενος βαθµός ολοκλήρωσης δικαιολογεί την υποστήριξη της
πρότασης ως δικτύου αριστείας·
• το κοινό πρόγραµµα δραστηριοτήτων έχει σχεδιαστεί αρκετά ικανοποιητικά
ώστε να εξασφαλίσει τον αναµενόµενο βαθµό ολοκλήρωσης·
• οι συµµετέχοντες οργανισµοί έχουν αναλάβει αξιόπιστη δέσµευση ουσιαστικής
και µακροπρόθεσµης ολοκλήρωσης και µετά τη λήξη της χρηµατοδοτικής
συνεισφοράς της Κοινότητας.
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5. Οργάνωση και διαχείριση (ελάχιστη βαθµολογία: 3 στα 5)
Ο βαθµός στον οποίο:
• η οργανωτική δοµή του δικτύου παρέχει ένα ασφαλές πλαίσιο για τη λήψη
απαραίτητων ενδεχοµένως διαρθρωτικών αποφάσεων·
• η διαχείριση του δικτύου είναι αποδεδειγµένα υψηλής ποιότητας·
• υπάρχει κατάλληλο σχέδιο για την προώθηση της ισότητας των φύλων στο
εσωτερικό του δικτύου.
Συνολική ελάχιστη βαθµολογία: 20 στα 25.
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Ειδικά στοχοθετηµένα έργα έρευνας ή καινοτοµίας
Η ακόλουθη σειρά κριτηρίων αποτελεί την κοινή βάση για την αξιολόγηση των
προτάσεων (1) ειδικά στοχοθετηµένων ερευνητικών έργων ή (2) ειδικά
στοχοθετηµένων έργων καινοτοµίας.
1. Συνάφεια (ελάχιστη βαθµολογία: 3 στα 5)
• Ο βαθµός στον οποίο το προτεινόµενο έργο ανταποκρίνεται στους στόχους του
προγράµµατος εργασίας.
2. Επιστηµονική και τεχνολογική αριστεία (ελάχιστη βαθµολογία: 4 στα 5)
Ο βαθµός στον οποίο:
• το έργο έχει σαφώς καθορισµένους και εστιασµένους στόχους·
• οι στόχοι αντιπροσωπεύουν σαφή πρόοδο ως προς το πλέον υφιστάµενο
επίπεδο ανάπτυξης της τεχνολογίας·
• η προτεινόµενη επιστηµονική και τεχνολογική προσέγγιση είναι ικανή να
εξασφαλίσει την επίτευξη των στόχων του έργου στους τοµείς της έρευνας και
της καινοτοµίας.
3. ∆υνητικός αντίκτυπος (ελάχιστη βαθµολογία: 3 στα 5)
Ο βαθµός στον οποίο:
• το προτεινόµενο έργο είναι ικανό να συµβάλει στην ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας ή στην επίλυση κοινωνικών προβληµάτων·
• η πρόταση αποδεικνύει µε σαφήνεια την προστιθέµενη αξία της εκτέλεσης των
εργασιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και λαµβάνει υπόψη τις αναληφθείσες
ερευνητικές δραστηριότητες σε εθνικό επίπεδο και στο πλαίσιο ευρωπαϊκών
πρωτοβουλιών (π.χ. Eureka)·
• τα σχέδια εκµετάλλευσης ή/και διάδοσης είναι ικανά να εξασφαλίσουν τη
βέλτιστη αξιοποίηση των αποτελεσµάτων του έργου.
4. Ποιότητα της κοινοπραξίας (ελάχιστη βαθµολογία: 3 στα 5)
Ο βαθµός στον οποίο:
• οι συµµετέχοντες συλλογικά απαρτίζουν κοινοπραξία υψηλής ποιότητας·
• οι συµµετέχοντες είναι κατάλληλοι και δεσµεύονται για τα καθήκοντα που
τους ανατίθενται·
• υπάρχει κατάλληλη συµπληρωµατικότητα µεταξύ των συµµετεχόντων·
• έχει διερευνηθεί δεόντως η δυνατότητα συµµετοχής ΜΜΕ.
5. Ποιότητα της διαχείρισης (ελάχιστη βαθµολογία: 3 στα 5)
Ο βαθµός στον οποίο:
• η διαχείριση του έργου είναι αποδεδειγµένα υψηλής ποιότητας·
• προβλέπεται ικανοποιητικό σχέδιο για τη διαχείριση των γνώσεων, της
πνευµατικής ιδιοκτησίας και άλλων δραστηριοτήτων σχετικών µε την καινοτοµία.
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6. Κινητοποίηση πόρων (ελάχιστη βαθµολογία: 3 στα 5)
Ο βαθµός στον οποίο:
• το έργο προβλέπει τους πόρους (προσωπικό, εξοπλισµός, κεφάλαια, κτλ.) που
είναι απαραίτητοι για την επιτυχία του·
• οι πόροι είναι πειστικά ολοκληρωµένοι σε ένα συνεκτικό έργο·
• είναι κατάλληλο το συνολικό χρηµατοοικονοµικό σχέδιο του έργου.
Συνολική ελάχιστη βαθµολογία: 21 στα 30.
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∆ράσεις συντονισµού
Η ακόλουθη σειρά κριτηρίων αποτελεί την κοινή βάση για την αξιολόγηση των
προτάσεων δράσεων συντονισµού.
1. Συνάφεια (ελάχιστη βαθµολογία: 3 στα 5)
• Ο βαθµός στον οποίο το προτεινόµενο έργο ανταποκρίνεται στους στόχους του
προγράµµατος εργασίας.
2. Ποιότητα του συντονισµού (ελάχιστη βαθµολογία: 4 στα 5)
Ο βαθµός στον οποίο:
• οι προς συντονισµό ερευνητικές δράσεις ή προγράµµατα είναι αποδεδειγµένα
υψηλής ποιότητας·
• οι προτεινόµενοι µηχανισµοί συντονισµού είναι αρκετά αποτελεσµατικοί ώστε
να εξασφαλίσουν την επίτευξη των στόχων της δράσης.
3. ∆υνητικός αντίκτυπος (ελάχιστη βαθµολογία: 3 στα 5)
Ο βαθµός στον οποίο:
• η πρόταση αποδεικνύει µε σαφήνεια την προστιθέµενη αξία της εκτέλεσης των
εργασιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και λαµβάνει υπόψη τις αναληφθείσες
ερευνητικές δραστηριότητες σε εθνικό επίπεδο και στο πλαίσιο ευρωπαϊκών
πρωτοβουλιών (π.χ. Eureka)·
• η χρηµατοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας θα συµβάλει ουσιαστικά στην ίδια
τη δράση καθώς και στην κλίµακα, τους στόχους και τα αποτελέσµατά της·
• η δράση κινητοποιεί µια κρίσιµη µάζα πόρων στην Ευρώπη·
• τα σχέδια εκµετάλλευσης ή/και διάδοσης είναι ικανά να εξασφαλίσουν τη
βέλτιστη αξιοποίηση των αποτελεσµάτων του έργου, κατά το δυνατόν και
πέραν των συµµετεχόντων.
4. Ποιότητα της κοινοπραξίας (ελάχιστη βαθµολογία: 3 στα 5)
Ο βαθµός στον οποίο:
• οι συµµετέχοντες συλλογικά απαρτίζουν κοινοπραξία υψηλής ποιότητας·
• οι συµµετέχοντες είναι κατάλληλοι για τα καθήκοντα που τους ανατίθενται·
• το έργο συνδυάζει τη συµπληρωµατική τεχνογνωσία των συµµετεχόντων κατά
τρόπο ώστε να προσδίδει προστιθέµενη αξία σε σχέση µε τα µεµονωµένα
προγράµµατα των συµµετεχόντων.
5. Ποιότητα της διαχείρισης (ελάχιστη βαθµολογία: 3 στα 5)
Ο βαθµός στον οποίο:
• η διαχείριση του έργου είναι αποδεδειγµένα υψηλής ποιότητας·
• προβλέπεται ικανοποιητικό σχέδιο για τη διαχείριση των γνώσεων, της
πνευµατικής ιδιοκτησίας και άλλων δραστηριοτήτων σχετικών µε την καινοτοµία.
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6. Κινητοποίηση πόρων (ελάχιστη βαθµολογία: 3 στα 5)
Ο βαθµός στον οποίο:
• το έργο προβλέπει τους πόρους (προσωπικό, εξοπλισµός, κεφάλαια, κτλ.) που
είναι απαραίτητοι για την επιτυχία του·
• οι πόροι είναι πειστικά ολοκληρωµένοι σε ένα συνεκτικό έργο·
• είναι κατάλληλο το συνολικό χρηµατοοικονοµικό σχέδιο του έργου.
Συνολική ελάχιστη βαθµολογία: 21 στα 30.
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Ειδικές δράσεις στήριξης
Η ακόλουθη σειρά κριτηρίων χρησιµοποιείται σε όλα τα µέρη του 6ΠΠ για την
αξιολόγηση των προτάσεων ειδικών δράσεων στήριξης.
1. Συνάφεια (ελάχιστη βαθµολογία: 4 στα 5)

Ο βαθµός στον οποίο:
• η πρόταση καλύπτει τα κύρια θέµατα που καθορίζονται στο πρόγραµµα εργασίας
και στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων, στα ειδικά προγράµµατα ή τον ΕΧΕ,
κατά περίπτωση.
2. Ποιότητα της δράσης στήριξης (ελάχιστη βαθµολογία: 3 στα 5)
Ο βαθµός στον οποίο:
• οι προτεινόµενοι στόχοι είναι κατάλληλοι και η προτεινόµενη προσέγγιση,
µεθοδολογία και σχέδιο εργασιών είναι επαρκώς υψηλής ποιότητας για την
επίτευξη τους·
• ο ή οι προτείνοντες διαθέτουν ικανότητα υψηλού επιπέδου, από άποψη
επαγγελµατικών προσόντων ή/και πείρας·
• οι προτεινόµενες δραστηριότητες είναι καινοτόµες και πρωτότυπες (κατά
περίπτωση).
3. ∆υνητικός αντίκτυπος (ελάχιστη βαθµολογία: 3 στα 5)
Ο βαθµός στον οποίο:
• ο αντίκτυπος των προτεινόµενων εργασιών εξαρτάται από την εκτέλεση των
εργασιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο·
• η χρηµατοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας θα συµβάλει ουσιαστικά στην ίδια
τη δράση καθώς και στην κλίµακα, τους στόχους και τα αποτελέσµατά της·
• τα σχέδια εκµετάλλευσης ή/και διάδοσης είναι ικανά να εξασφαλίσουν τη
βέλτιστη αξιοποίηση των αποτελεσµάτων του έργου, κατά το δυνατόν και
πέραν των συµµετεχόντων.
4. Ποιότητα της διαχείρισης (ελάχιστη βαθµολογία: 3 στα 5)
• Ο βαθµός στον οποίο η διαχειριστική δοµή είναι αξιόπιστη, από άποψη
επαγγελµατικών προσόντων, πείρας, παλαιότερων αποτελεσµάτων και ικανότητας
παραγωγής αποτελεσµάτων.
5. Κινητοποίηση πόρων (ελάχιστη βαθµολογία: 3 στα 5)
Ο βαθµός στον οποίο:
• το έργο προβλέπει τους πόρους (προσωπικό, εξοπλισµός, κεφάλαια, κτλ.) που
είναι απαραίτητοι για την επιτυχία του·
• είναι κατάλληλο το συνολικό χρηµατοοικονοµικό σχέδιο του έργου.
Συνολική ελάχιστη βαθµολογία: 17,5 στα 25.
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Ειδικά ερευνητικά έργα για ΜΜΕ
Η ακόλουθη σειρά κριτηρίων αποτελεί την κοινή βάση για την αξιολόγηση των
προτάσεων που αφορούν οριζόντιες ερευνητικές δραστηριότητες µε συµµετοχή ΜΜΕ
(προτάσεις (1) έργων ερευνητικής συνεργασίας - CRAFT και (2) έργων συλλογικής
έρευνας).
(1) Έργα ερευνητικής συνεργασίας (CRAFT)
1. Συνάφεια προς τους στόχους της ερευνητικής συνεργασίας (ελάχιστη
βαθµολογία: 4 στα 5)
• Ο βαθµός στον οποίο το προτεινόµενο έργο ανταποκρίνεται σε ένα συγκεκριµένο
επιστηµονικό ή/και τεχνολογικό πρόβληµα ή ανάγκη µιας οµάδας ΜΜΕ.
2. Επιστηµονική και τεχνολογική αριστεία (ελάχιστη βαθµολογία: 3 στα 5)

Ο βαθµός στον οποίο:
• το έργο έχει σαφώς καθορισµένους και εστιασµένους στόχους·
• οι στόχοι αντιπροσωπεύουν σαφή πρόοδο ως προς τις πλέον προηγµένες
σήµερα επιστηµονικές και τεχνολογικές γνώσεις·
• η προτεινόµενη επιστηµονική και τεχνολογική προσέγγιση είναι ικανή να
εξασφαλίσει την επίτευξη των στόχων του έργου στους τοµείς της έρευνας και
της καινοτοµίας.
3. ∆υνητικός αντίκτυπος (ελάχιστη βαθµολογία: 3 στα 5)
Ο βαθµός στον οποίο:
• το προτεινόµενο έργο έχει αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα των
ευρωπαϊκών ΜΜΕ ή/και συµβάλει στην επίλυση κοινωνικών προβληµάτων·
• η πρόταση αποδεικνύει µε σαφήνεια την προστιθέµενη αξία της εκτέλεσης των
εργασιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και λαµβάνει υπόψη τις αναληφθείσες
ερευνητικές δραστηριότητες σε εθνικό επίπεδο και στο πλαίσιο ευρωπαϊκών
πρωτοβουλιών (π.χ. Eureka)·
• τα σχέδια εκµετάλλευσης και, κατά περίπτωση, τα σχέδια διάδοσης είναι ικανά να
εξασφαλίσουν τη βέλτιστη αξιοποίηση των αποτελεσµάτων του έργου.
4. Ποιότητα της κοινοπραξίας (ελάχιστη βαθµολογία: 3 στα 5)
Ο βαθµός στον οποίο:
• η συµµετοχή άλλων επιχειρήσεων και τελικών χρηστών, κατά περίπτωση, είναι
προς το συµφέρον των συµµετεχουσών ΜΜΕ·
• οι ΜΜΕ είναι κατάλληλες και δεσµεύονται για τα καθήκοντα που τους
ανατίθενται και για την εκµετάλλευση των αποτελεσµάτων·
• οι εργολήπτες ΕΤΑ είναι υψηλής ποιότητας και υπάρχει κατάλληλη
συµπληρωµατικότητα µεταξύ τους·
• εξασφαλίζεται ισόρροπη συνεισφορά των ΜΜΕ, των άλλων επιχειρήσεων και
των τελικών χρηστών στο έργο.
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5. Ποιότητα της διαχείρισης (ελάχιστη βαθµολογία: 3 στα 5)
Ο βαθµός στον οποίο:
• η διαχείριση του έργου είναι αποδεδειγµένα υψηλής ποιότητας·
• προβλέπεται ικανοποιητικό σχέδιο για τη διαχείριση τής γνώσεως, της
πνευµατικής ιδιοκτησίας και άλλων δραστηριοτήτων σχετικών µε την καινοτοµία.
6. Κινητοποίηση πόρων (ελάχιστη βαθµολογία: 3 στα 5)

Ο βαθµός στον οποίο:
• το έργο προβλέπει τους πόρους (προσωπικό, εξοπλισµός, κεφάλαια, κτλ.) που
είναι απαραίτητοι για την επιτυχία του·
• οι πόροι είναι πειστικά ολοκληρωµένοι σε ένα συνεκτικό έργο·
• είναι κατάλληλο το συνολικό χρηµατοοικονοµικό σχέδιο του έργου.
Συνολική ελάχιστη βαθµολογία: 21 στα 30.
(2) Έργα συλλογικής έρευνας
1. Συνάφεια προς τους στόχους της συλλογικής έρευνας (ελάχιστη βαθµολογία: 4
στα 5)
• Ο βαθµός στον οποίο το προτεινόµενο έργο ανταποκρίνεται σε ένα συγκεκριµένο
επιστηµονικό ή/και τεχνολογικό πρόβληµα ή ανάγκη µεγάλων κοινοτήτων ΜΜΕ.
2. Επιστηµονική και τεχνολογική αριστεία (ελάχιστη βαθµολογία: 3 στα 5)
Ο βαθµός στον οποίο:
• το έργο έχει σαφώς καθορισµένους και εστιασµένους στόχους·
• οι στόχοι αντιπροσωπεύουν σαφή πρόοδο ως προς τις πλέον προηγµένες
σήµερα επιστηµονικές και τεχνολογικές γνώσεις·
• η προτεινόµενη επιστηµονική και τεχνολογική προσέγγιση είναι ικανή να
εξασφαλίσει την επίτευξη των στόχων του έργου στους τοµείς της έρευνας και
της καινοτοµίας.
3. ∆υνητικός αντίκτυπος (ελάχιστη βαθµολογία: 3 στα 5)
Ο βαθµός στον οποίο:
• το προτεινόµενο έργο έχει αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα µεγάλων
κοινοτήτων ευρωπαϊκών ΜΜΕ ή/και συµβάλει στην επίλυση κοινωνικών
προβληµάτων·
• η πρόταση αποδεικνύει µε σαφήνεια την προστιθέµενη αξία της εκτέλεσης των
εργασιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και λαµβάνει υπόψη τις αναληφθείσες
ερευνητικές δραστηριότητες σε εθνικό επίπεδο και στο πλαίσιο ευρωπαϊκών
πρωτοβουλιών (π.χ. Eureka)·
• τα σχέδια διάδοσης και κατάρτισης και, κατά περίπτωση, τα σχέδια
εκµετάλλευσης είναι ικανά να εξασφαλίσουν τη βέλτιστη αξιοποίηση των
αποτελεσµάτων του έργου.
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4. Ποιότητα της κοινοπραξίας (ελάχιστη βαθµολογία: 3 στα 5)
Ο βαθµός στον οποίο:
• οι ενώσεις ή όµιλοι επιχειρήσεων επιδεικνύουν δέσµευση διάδοσης των
αποτελεσµάτων του έργου, κατάρτισης των διευθυντικών στελεχών των ΜΜΕ και
ενώσεων ΜΜΕ και, κατά περίπτωση, εκµετάλλευσης των αποτελεσµάτων του
έργου·
• ο "κεντρικός πυρήνας" των ΜΜΕ επιδεικνύει δέσµευση εκµετάλλευσης των
αποτελεσµάτων του έργου·
• οι εργολήπτες ΕΤΑ είναι υψηλής ποιότητας και υπάρχει κατάλληλη
συµπληρωµατικότητα µεταξύ τους.
5. Ποιότητα της διαχείρισης (ελάχιστη βαθµολογία: 3 στα 5)
Ο βαθµός στον οποίο:
• η διαχείριση του έργου είναι αποδεδειγµένα υψηλής ποιότητας·
• προβλέπεται ικανοποιητικό σχέδιο για τη διαχείριση των γνώσεων, της
πνευµατικής ιδιοκτησίας και άλλων δραστηριοτήτων σχετικών µε την καινοτοµία·
• ο "κεντρικός πυρήνας" των ΜΜΕ που συνδέονται µε το έργο συνεισφέρει από
το στάδιο προσδιορισµού του αντικειµένου του έργου έως τη διάδοση των
παραχθέντων αποτελεσµάτων.
6. Κινητοποίηση πόρων (ελάχιστη βαθµολογία: 3 στα 5)

Ο βαθµός στον οποίο:
• το έργο προβλέπει τους πόρους (προσωπικό, εξοπλισµός, κεφάλαια, κτλ.) που
είναι απαραίτητοι για την επιτυχία του·
• οι πόροι είναι πειστικά ολοκληρωµένοι σε ένα συνεκτικό έργο·
• είναι κατάλληλο το συνολικό χρηµατοοικονοµικό σχέδιο του έργου.
Συνολική ελάχιστη βαθµολογία: 21 στα 30.
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Η δεοντολογική ανασκόπηση των προτάσεων
Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του προγράµµατος πλαισίου και το άρθρο 10 των κανόνων
συµµετοχής, η διαδικασία αξιολόγησης περιλαµβάνει έλεγχο κάθε θέµατος
δεοντολογίας που θίγουν οι προτάσεις. Μετά την αξιολόγηση και πριν από
οποιαδήποτε απόφαση επιλογής προτάσεων εκ µέρους της Επιτροπής, µπορεί να
πραγµατοποιηθεί δεοντολογική ανασκόπηση των προτάσεων που αφορούν ευαίσθητα
από άποψη δεοντολογίας θέµατα. Για τον σκοπό αυτό, είναι δυνατό να συγκληθεί
επιτροπή δεοντολογικής ανασκόπησης (Ε∆Α).
Η Ε∆Α αξιολογεί τα κατωτέρω στοιχεία:
• κατά πόσον οι προτείνοντες έχουν επίγνωση των δεοντολογικών θεµάτων των
οποίων άπτεται η έρευνα που προτείνουν·
• κατά πόσον οι ερευνητές σέβονται τις δεοντολογικές απαιτήσεις του 6ου
προγράµµατος πλαισίου (βλ. στο τέλος του παρόντος κεφαλαίου τη σχετική
δήλωση στα πρακτικά της συνόδου του Συµβουλίου της 30ής Σεπτεµβρίου 2002)·
• κατά πόσον οι προτείνοντες έχουν λάβει υπόψη τις νοµοθετικές και κανονιστικές
διατάξεις ή/και δεοντολογικές κατευθυντήριες γραµµές που ισχύουν στην ή στις
χώρες όπου διεξάγεται η έρευνα·
• κατά πόσον λαµβάνονται υπόψη οι σχετικές διεθνείς συµβάσεις και
διακηρύξεις42·
• κατά πόσον λαµβάνονται υπόψη οι σχετικές κοινοτικές οδηγίες·
• κατά πόσον οι προτείνοντες ζητούν την έγκριση ή θετική γνώµη των αρµόδιων
τοπικών επιτροπών δεοντολογίας.
Προκειµένου για έρευνα µε αντικείµενο τον άνθρωπο, η Ε∆Α αξιολογεί κυρίως τα
εξής:
• τις πληροφορίες που παρέχονται στα υποκείµενα της έρευνας (υγιείς εθελοντές,
δότες ιστών, ασθενείς, κτλ.)·

42

Χάρτης Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που υπεγράφη στη Νίκαια στις 7
∆εκεµβρίου 2000
Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τη βιοϊατρική - Οβιέδο, 4
Απριλίου 1997
και το πρόσθετο πρωτόκολλο για την απαγόρευση της κλωνοποίησης ανθρωπίνων όντων (1998)
Οικουµενική διακήρυξη της Ουνέσκο για το ανθρώπινο γονιδίωµα και τα ανθρώπινα δικαιώµατα - 11
Nοεµβρίου 1997
∆ιακήρυξη του Ελσίνκι (στην τελευταία της έκδοση) - Παγκόσµια Ιατρική Ένωση
Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για τα δικαιώµατα του παιδιού - 20 Νοεµβρίου 1989
Πρωτόκολλο του Άµστερνταµ για την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων
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•
•
•

τα µέτρα που λαµβάνονται για την προστασία των δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα (συµπεριλαµβανόµενων των γενετικών δεδοµένων) και της ιδιωτικής
ζωής των υποκειµένων της έρευνας·
τα κριτήρια και τα µέσα επιλογής·
το επίπεδο της µέριµνας που παρέχεται στα υποκείµενα της έρευνας.

Προκειµένου για έρευνα επί αποµονωµένων ή αποθηκευµένων ανθρώπινων
εµβρυϊκών βλαστικών κυττάρων σε καλλιέργεια καθώς και ιστών και κυττάρων
κυηµάτων, η Ε∆Α αξιολογεί κυρίως τα εξής:
• κατά πόσον οι προτείνοντες έχουν λάβει υπόψη τις νοµοθετικές και κανονιστικές
διατάξεις ή/και τους κώδικες δεοντολογίας που ισχύουν στην ή στις χώρες όπου
διεξάγεται η έρευνα επί ανθρώπινων εµβρυϊκών βλαστικών κυττάρων σε
καλλιέργεια· τις διαδικασίες λήψης συναίνεσης κατόπιν κατάλληλης ενηµέρωσης·
• την προέλευση των ιστών/κυττάρων από ανθρώπινα έµβρυα και κυήµατα·
• τα µέτρα που λαµβάνονται για την προστασία των δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα (συµπεριλαµβανόµενων των γενετικών δεδοµένων) και της ιδιωτικής
ζωής·
• τη φύση των τυχόν παρεχόµενων οικονοµικών κινήτρων.
Προκειµένου για έρευνα µε χρήση ζώων, η Ε∆Α αξιολογεί ιδίως τα εξής:
• κατά πόσον οι προτείνοντες εφαρµόζουν την τριπλή αρχή της αντικατάστασης,
µείωσης και εξευγενισµού των πειραµατισµών σε ζώα, και συγκεκριµένα κατά
πόσον:
♦ τα πειράµατα σε ζώα αντικαθίστανται, στο µέτρο του δυνατού, από άλλες
εναλλακτικές µεθόδους·
♦ αποφεύγεται ή ελαχιστοποιείται κάθε οδυνηρή για τα ζώα διαδικασία·
♦ κατοχυρώνεται η καλή µεταχείριση των ζώων και τηρούνται οι αρχές της
βιοποικιλότητας.
Όσον αφορά την έρευνα επί ανθρώπινων εµβρυϊκών βλαστικών κυττάρων (όπως
αναφέρεται ανωτέρω), η σχετική δήλωση στα πρακτικά της συνόδου του Συµβουλίου
της 30ής Σεπτεµβρίου 2002 έχει ως εξής:
“Το Συµβούλιο και η Επιτροπή συµφωνούν ότι οι λεπτοµερείς διατάξεις εφαρµογής
όσον αφορά τις ερευνητικές δραστηριότητες που περιλαµβάνουν τη χρήση
ανθρώπινων εµβρύων και ανθρώπινων εµβρυϊκών βλαστικών κυττάρων και που
ενδέχεται να χρηµατοδοτηθούν δυνάµει του έκτου προγράµµατος πλαισίου θα
θεσπιστούν µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2003. Η Επιτροπή δηλώνει ότι, κατά τη
διάρκεια αυτής της περιόδου και εν αναµονή της θέσπισης λεπτοµερών εκτελεστικών
διατάξεων, δεν θα προτείνει χρηµατοδότηση τέτοιας έρευνας, εξαιρουµένης της
µελέτης υπό καλλιέργεια µεµονωµένων ανθρώπινων εµβρυϊκών βλαστικών κυττάρων
ή όσων βρίσκονται σε τράπεζες. Η Επιτροπή θα παρακολουθεί τις επιστηµονικές
προόδους και ανάγκες καθώς και την εξέλιξη της διεθνούς και εθνικής νοµοθεσίας,
των κανονισµών και των κανόνων δεοντολογίας αναφορικά µε το ζήτηµα αυτό,
λαµβάνοντας επίσης υπόψη τις γνώµες της Ευρωπαϊκής Οµάδας Συµβούλων για τη
∆εοντολογία της Βιοτεχνολογίας (1991–1997) και της Ευρωπαϊκής Οµάδας για τη
∆εοντολογία της Επιστήµης και των Νέων Τεχνολογιών (από το 1998 και µετά), και
θα υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο µέχρι το
Σεπτέµβριο του 2003.
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Το Συµβούλιο δηλώνει ότι προτίθεται να συζητήσει το θέµα αυτό σε συνεδρίαση το
Σεπτέµβριο του 2003.
Κατά την εξέταση οποιασδήποτε µελλοντικής πρότασης προς το Συµβούλιο κατά την
εφαρµογή του άρθρου 5 της απόφασης 1999/468/EΚ, η Επιτροπή υπενθυµίζει τη
δήλωσή της σχετικά µε το άρθρο 5 της απόφασης 1999/468/EΚ, σύµφωνα µε την
οποία, κατά την αναζήτηση ισόρροπης λύσης, η Επιτροπή θα ενεργεί κατά τρόπον
ώστε να µην έρχεται σε σύγκρουση µε την κυρίαρχη θέση που ενδέχεται να
διαµορφωθεί στα πλαίσια του Συµβουλίου κατά της σκοπιµότητας ενός εκτελεστικού
µέτρου (πρβ. ΕΕ C 203 της 17.7.1999, σ. 1).
Το Συµβούλιο σηµειώνει την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει στην επιτροπή
προγράµµατος η οποία έχει συσταθεί δυνάµει του ειδικού προγράµµατος έρευνας
"Ολοκλήρωση και ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας", διαδικαστικούς
κανόνες σχετικά µε την έρευνα η οποία συνεπάγεται τη χρήση ανθρώπινων εµβρύων
και ανθρώπινων εµβρυϊκών βλαστικών κυττάρων, σύµφωνα µε το άρθρο 6,
παράγραφος 3, πρώτη περίπτωση.
Το Συµβούλιο σηµειώνει εξάλλου την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει στο
Συµβούλιο και το Κοινοβούλιο την άνοιξη του 2003 έκθεση σχετικά µε την έρευνα
ανθρώπινων εµβρυϊκών βλαστικών κυττάρων, η οποία θα αποτελέσει τη βάση των
συζητήσεων διοργανικού σεµιναρίου.
Λαµβανοµένων υπόψη των αποτελεσµάτων του σεµιναρίου, η Επιτροπή θα υποβάλει,
δυνάµει του άρθρου 166 παράγραφος 4 της Συνθήκης, πρόταση για τον καθορισµό
περαιτέρω κατευθυντήριων γραµµών όσον αφορά τις αρχές βάσει των οποίων
αποφασίζεται η κοινοτική χρηµατοδότηση ερευνητικών σχεδίων που συνεπάγονται τη
χρήση ανθρώπινων εµβρύων και ανθρώπινων εµβρυϊκών βλαστικών κυττάρων.
Το Συµβούλιο και η Επιτροπή θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια,
προσβλέποντας και στην υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ώστε να
ολοκληρώσουν τη νοµοθετική διαδικασία το συντοµότερο δυνατό και το αργότερο
έως το ∆εκέµβριο του 2003.
Το Συµβούλιο και η Επιτροπή αναµένουν ότι το προαναφερθέν σεµινάριο θα
συµβάλει, όπως πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στη διεξαγωγή µιας
πανευρωπαϊκής και διαρθρωµένης συζήτησης για τα δεοντολογικά ζητήµατα της
σύγχρονης βιοτεχνολογίας, ιδίως δε όσον αφορά τα ανθρώπινα εµβρυϊκά βλαστικά
κύτταρα, µε στόχο τη µεγαλύτερη κατανόηση αυτών των ζητηµάτων από το κοινό.
Το Συµβούλιο και η Επιτροπή σηµειώνουν ότι το δεοντολογικώς αποδεκτό των
διαφόρων ερευνητικών πεδίων είναι συνάρτηση της διαφορετικότητας των κρατών
µελών και διέπεται από το εθνικό δίκαιο σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας.
Επιπροσθέτως, η Επιτροπή σηµειώνει ότι η έρευνα που συνεπάγεται τη χρήση
ανθρώπινων εµβρύων και ανθρώπινων εµβρυϊκών βλαστικών κυττάρων επιτρέπεται
σε πολλά κράτη µέλη.”
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

Κατάλογος των οµάδων χωρών τις οποίες καλύπτουν τα ειδικά µέτρα
υποστήριξης της διεθνούς συνεργασίας

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕ
Σ ΧΩΡΕΣ (ΑΚΕ,
ΑΣΙΑ, ΛΑΤΙΝΙΚΗ
ΑΜΕΡΙΚΗ)
- ΑΚΕ
ΑΦΡΙΚΗ
•
Αγκόλα
•
Μπενίν
•
Μποτσουάνα
•
Μπουρκίνα Φάσο
•
Μπουρούντι
•
Καµερούν
•
Πράσινο
Ακρωτήριο
•
Κεντροαφρικανική
∆ηµοκρατία
•
Τσαντ
•
Κοµόρες
•
Κονγκό (∆ηµοκρατία
του)
•

Κονγκό (Λαϊκή
∆ηµοκρατία του)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ακτή
Ελεφαντοστού
Τζιµπουτί
Ισηµερινή Γουινέα
Ερυθραία
Αιθιοπία
Γκαµπόν
Γκάµπια
Γκάνα
Γουινέα
Γουινέα-Μπισσάου
Κένυα
Λεσόθο
Λιβερία
Μαδαγασκάρη
Μαλάουι
Μάλι
Μαυριτανία
Μαυρίκιος
Μοζαµβίκη
Ναµίµπια
Νίγηρας
Νιγηρία
Ρουάντα
Σάο Τοµέ και
Πρίντσιπε
Σενεγάλη
Σεϋχέλλες
Σιέρρα Λεόνε
Σοµαλία
Νότια Αφρική
Σουδάν
Σουαζιλάνδη
Τανζανία
Τόγκο
Ουγκάντα
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•

Ζάµπια
Ζιµπάµπουε

•
•
•
•
•
•
•

ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ
•
Αντίγκουα και
Μπαρµπούντα
•
Μπαχάµες
•
Μπαρµπάντος
•
Μπελίζε*
•
Κούβα*
•
Ντοµίνικα
•
∆οµινικανή
∆ηµοκρατία
•
Γρενάδα
•
Γουιάνα*
•
Αϊτή
•
Τζαµάικα
•
Άγιος
Χριστόφορος και
Νέβις
•
Αγία Λουκία
•
Άγιος Βικέντιος
και Γρεναδίνες
•
Σουρινάµ*
•
Τρινιδάδ και
Τοµπάγκο

- ΛΑΤΙΝΙΚΗ
ΑΜΕΡΙΚΗ

ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ
•
Νήσοι Κουκ
•
Φίτζι
•
Κιριµπάτι
•
Νήσοι Μάρσαλ
•
Μικρονησία
(Οµόσπονδες Πολιτείες
της)
•
Ναουρού
•
Νιούε
•
Παλάου
•
Παπουασία-Νέα
Γουινέα
•
Νήσοι Σολοµώντος
•
Τόνγκα
•
Τουβαλού
•
Βανουάτου
•
∆υτική Σαµόα

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Μπανγκλαντές
Μπουτάν
Μπρουνέι
Καµπότζη
Κίνα**
Ινδία**
Ινδονησία
Λάος (Λαϊκή

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Αλγερία
Κύπρος1
Αίγυπτος
Ισραήλ1
Ιορδανία
Λίβανος
Mάλτα1
Μαρόκο
Αραβική
∆ηµοκρατία της
Συρίας
Τυνησία
Τουρκία1
∆υτική Όχθη και
Λωρίδα της Γάζας

ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ
ΝΕΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ
ΚΡΑΤΗ

1

Όταν οι χώρες αυτές
συνδεθούν µε το έκτο
πρόγραµµα πλαίσιο, θα
υπερισχύσει το καθεστώς
του
συνδεδεµένου
κράτους

∆ηµοκρατία του)
•
•
•

Αργεντινή
Βολιβία
Βραζιλία
Χιλή
Κολοµβία
Κόστα Ρίκα
Ισηµερινός
Ελ Σαλβαδόρ
Γουατεµάλα
Ονδούρα
Μεξικό
Νικαράγουα
Παναµάς
Παραγουάη
Περού
Ουρουγουάη
Βενεζουέλα

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ
ΧΩΡΕΣ ΕΤΑΙΡΟΙ

- ΑΣΙΑ
•
•
•
•
•
•
•
•

Νεπάλ
Πακιστάν
Φιλιππίνες
Σιγκαπούρη
Σρι Λάνκα
Ταϊλάνδη
Βιετνάµ

Μαλαισία
Μαλδίβες
Μογγολία
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αρµενία
Αζερµπαϊτζάν
Λευκορωσία
Γεωργία
Καζακστάν
Κιργιζία
Μολδαβία
Ρωσία**
Τατζικιστάν
Τουρκµενιστάν
Ουκρανία
Ουζµπεκιστάν

ΧΩΡΕΣ ΤΩΝ
∆ΥΤΙΚΩΝ
ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ
•
•
•
•

•

Αλβανία
ΒοσνίαΕρζεγοβίνη
Κροατία
Οµοσπονδιακή
∆ηµοκρατία της
Γιουγκοσλαβίας
Πρώην
Γιουγκοσλαβική
∆ηµοκρατία της
Μακεδονίας
(ΠΓ∆Μ)

*Για τους σκοπούς της
συµµετοχής στα "Ειδικά
µέτρα
υποστήριξης
της
διεθνούς συνεργασίας", οι
χώρες αυτές είναι δυνατό να
συνεκτιµώνται ως χώρες
ΑΚΕ ή ως χώρες της
Λατινικής Αµερικής
** Για τους σκοπούς της
συµµετοχής στα "Ειδικά
µέτρα
υποστήριξης
της
διεθνούς συνεργασίας", η
Κίνα, η Ινδία και η Ρωσία
µπορεί να θεωρηθούν η
καθεµία ως µεµονωµένη
περιφέρεια· σε αυτή ωστόσο
την περίπτωση, απαιτούνται
τουλάχιστον 3 διαφορετικοί
εταίροι από διαφορετικές
επαρχίες ή κράτη της Κίνας,
της Ινδίας ή της Ρωσίας.

