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Anden indkaldelse af forslag til det ved Rådets forordning (EF) nr. 870/2004 af 24. april 2004 (1)
opstillede fællesskabsprogram for bevarelse, beskrivelse, indsamling og udnyttelse af genressourcer
i landbruget
Indkaldelsens reference: AGRI GEN RES 2006
(2006/C 102/11)
1. BAGGRUND

Den 24. april 2004 vedtog Rådet forordning (EF) nr. 870/2004 (1) om besvarelse, beskrivelse, indsamling
og udnyttelse af genressourcer i landbruget. Denne forordning fastsætter i artikel 5, 6 og 7 og i bilag I,
hvilken type foranstaltninger Fællesskabet kan finansiere.
I overensstemmelse med forordningens artikel 8, stk. 1 og efter samråd med udvalget i overensstemmelse
med forordningens artikel 8, stk. 1 og artikel 15, stk. 2, vedtog Kommissionen i december 2004 et
arbejdsprogram (2), som fastsætter, hvilken type foranstaltninger der skal finansieres, deres målsætninger og
de generelle bestemmelser for dem.
I overensstemmelse med forordningens artikel 9 og dens artikel 15, stk. 2, og efter samråd med udvalget,
opfordrer Europa-Kommissionen (»Kommissionen«), til indsendelse af ansøgninger, der gælder foranstaltninger på området genressourcer i landbruget. Foranstaltningsforslag, der indsendes i forbindelse med
denne forslagsindkaldelse (»indkaldelsen«), kan finansieres over budgettet for 2006.

2. FÆLLESSKABSPROGRAMMETS FORMÅL OG INDHOLD OG DE STØTTEBERETTIGEDE FORANSTALTNINGER

2.1. Formål
De vigtigste formål med det program, Fællesskabet har opstillet ved Rådets forordning (EF) nr. 870/2004,
er:
— at medvirke til at sikre bedre bevarelse, beskrivelse, indsamling og udnyttelse af genetiske ressourcer i
landbruget i Fællesskabet
— at supplere og fremme det arbejde, der i medlemsstaterne gøres for at bevare, beskrive, indsamle og
udnytte genressourcer i landbruget, på fællesskabsplan
— at fremme samordningen af internationale aktiviteter, der drejer sig om genressourcer i landbruget.

2.2. Indhold
Som nævnt i artikel 2 i Rådets forordning (EF) nr. 870/2004 og beskrevet i dets bilag I gælder Fællesskabets
program plante-, mikrobe- og dyregenetiske ressourcer, der er eller vil kunne være til gavn for landbruget,
og som på nuværende tidspunkt forefindes på Fællesskabets territorium.

2.3. Foranstaltninger
I forbindelse med denne indkaldelse kan Kommissionen finansiere tre typer foranstaltninger med sigte på
at gennemføre Fællesskabets program:
— målrettede foranstaltninger, der går ud på at bevare, beskrive, vurdere, dokumentere, udvikle og udnytte
landbrugets genressourcer uden for levestedet, på levestedet og på bedriftsniveau;
(1) EFT L 162 af 30.4.2004, s. 18.
(2) Kommissionens beslutning C (2004) 5355 af 28.12.2004.
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— samordnede foranstaltninger, der går ud på at forbedre koordineringen på fællesskabsplan af individuelle (nationale, regionale og lokale), foranstaltninger, der allerede nu udføres i medlemsstaterne for at
bevare, beskrive, vurdere, indsamle, dokumentere, udvikle og udnytte landbrugets genressourcer, især
ved at afholde seminarer og udarbejde rapporter;
— ledsageforanstaltninger, herunder oplysnings-, formidlings- og rådgivningsforanstaltninger.
Foranstaltninger, der modtager finansieringsbidrag i forbindelse med Fællesskabets program, må højst vare
fire år, således som det fremgår af artikel 8, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 870/2004.

3. ALMINDELIGE RETNINGSLINJER FOR INDSENDELSE AF FORSLAG

3.1. Hvordan forslaget udarbejdes
Før ansøgningen indsendes, bør forslagsstillerne omhyggeligt læse denne indkaldelse, Rådets forordning
(EF) nr. 870/2004, arbejdsprogrammet, vejledningen for forslagsstillere, især reglerne for deltagelse, og alt
andet relevant materiale, som findes på Kommissionens netsted;
http://europa.eu.int/comm/agriculture/envir/index_en.htm
Forslagsstillerne skal overholde de regler for deltagelse, som findes i vejledningen for forslagsstillere og
opfylde betingelserne i denne indkaldelse.
Forslagsstillerne skal udarbejde og indsende:
— fuldstændig ansøgning på papir ledsaget af støttedokumenter, som er underskrevet af den lovligt
bemyndigede repræsentant for det forslagsstillende foretagende, eller, hvis der er tale om en fysisk
person, af forslagsstilleren. Disse dokumenter skal også omfatte en ansøgningsskrivelse og budgetskemaerne, der ligeledes skal være underskrevet af den lovligt bemyndigede repræsentant eller af forslagsstilleren. Hvis det drejer sig om forslag med flere partnere, skal forslagsstillerne sikre sig, at hver enkelt
partner underskriver de relevante formularer.
— en elektronisk udgave af ansøgningen på CD ROM, som er kompatibel med Windows XP (1).
Forslagene indsendes på et af Den Europæiske Unions officielle sprog. Det anbefales dog stærkt at udarbejde og indsende forslaget på engelsk for at lette den uafhængige, internationale ekspertgruppes bedømmelse.

3.2. Hvornår forslaget skal indsendes og til hvem
For at være støtteberettigede skal forslag til målrettede foranstaltninger, samordnede foranstaltninger og
ledsageforanstaltninger indsendes på papir og CD ROM senest den 30. juni 2006.
Forslagene sendes anbefalet med kvittering for modtagelse (poststemplet på konvolutten betragtes som
bevis for afsendelsesdatoen) til følgende adresse
Europa-Kommissionen
GD AGRI
»AGRI RES GEN 2006«
Att: Leo Maier
1, Rue de Genève
B-1049 Bruxelles
Forslag, der indsendes efter fristens udløb eller sendes til andre postadresser, afvises. Indsendelse pr. e-mail
eller fax er ikke tilladt.
(1) Ansøgninger til foranstaltningerne indsendes i PDF (»portable document format«, version 3 eller senere med indlejret
skrifttype) eller RTF (»rich text format«).
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Forslag, der indsendes indenfor den fastsatte frist, men ikke modtages af Kommissionen inden 15 kalenderdage efter dens udløb, dvs. inden den 15. juli 2006, tages ikke i betragtning. Post anses for modtaget på
det tidspunkt, hvor den officielt registreres af Kommissionen. Forslagsstillerne skal selv tage de nødvendige
forholdsregler for at overholde denne frist.
Uanset bestemmelserne i artikel 178 i finansforordningens gennemførelsesregler vil forslag, der kun
indsendes på papir (dvs. uden CD ROM) eller er ufuldstændige, ikke blive accepteret i forbindelse med
denne forslagsindkaldelse.
Hvis det samme forslag indsendes i flere på hinanden følgende udgaver, behandler Kommissionen den
udgave, som er modtaget senest inden fristens udløb.

3.3. Kommissionens procedure og tidsplan for behandling af forslagene
Vurderingen sker efter følgende proces, som beskrives i vejledningen for forslagsstillere.
Kommissionen sammenholder først forslagene med udvælgelseskriterierne, således som det fremgår af
vejledningen for forslagsstillere og af evalueringsvejledningen.
Udvælgelseskriterierne går ud på, om forslagets indsendelse er sket fuldstændigt og korrekt (dvs. om
Kommissionen har modtaget forslaget med samtlige støttedokumenter inden den fastsatte frists udløb).
Desuden udelukkes forslagsstillere, der befinder sig i en af de situationer, som beskrives i artikel 93 og 94 i
Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (1).
De støttedokumenter, forslaget skal være ledsaget af, heriblandt støttedokumenter, der viser, at artikel 93
og 94 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 overholdes, opregnes i bilag I til denne indkaldelse.
De foranstaltningsforslag, der kan finansieres i forbindelse med Fællesskabets program, udvælges på
grundlag af en uafhængig ekspertbedømmelse, således som det fremgår af artikel 9, stk. 5, i Rådets forordning (EF) nr. 870/2004.
De udvælgelses- og tildelingskriterier, der benyttes ved denne bedømmelse, findes i bilag II til denne indkaldelse, i vejledningen for forslagsstillere og i evalueringsvejledningen.
Listen over tilskudsmodtagere og de beløb, de kan få, forventes udarbejdet i slutningen af 2006.
Hvis det ønskede tilskud bevilges, vil modtageren blive bedt om at underskrive en aftale med Kommissionen, som angiver tilskuddets størrelse i EUR og betingelserne for det.
De udvalgte foranstaltningers igangsætningstidspunkt bliver sandsynligvis i begyndelsen eller midten af
2007. Foranstaltningens igangsætningstidspunkt vil blive angivet i aftalen.
Hvis det ønskede tilskud ikke bevilges, vil forslagsstilleren blive underrettet skriftligt, og forslagets afvisning
begrundet.

4. FINANSIERING

De støtteberettigede udgifter defineres i vejledningen for forslagsstillere og i tilskudsaftalen (artikel 14 i de
generelle betingelser). Fællesskabets bidrag til målrettede foranstaltninger kan ikke overskride 50 % af foranstaltningens samlede støtteberettigede omkostninger. Bidraget til samordnede foranstaltninger og ledsageforanstaltninger kan ikke overskride 80 % af foranstaltningens samlede støtteberettigede omkostninger.
(1) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
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Der sker ingen forudfinansiering af de foranstaltninger, der får bevilget tilskud efter denne indkaldelse.
Naturalydelser anses ikke for støtteberettigede udgifter.
Et forslags udvælgelse forpligter ikke Kommissionen til at bevilge hele det beløb, forslagsstilleren har
ønsket. Tilskuddet kan under ingen omstændigheder overskride det ønskede beløb.
På budgettet for 2006 er der afsat 3,82 mio. EUR til tilskud. En forøgelse med indtil 2 mio. EUR kan på
et senere tidspunkt bevilges af budgetmyndighederne. Den vejledende fordeling på målrettede foranstaltninger, samordnede foranstaltninger og ledsageforanstaltninger ser således ud:
Foranstaltningstype

Vejledende EU-bidrag i % af det bevilgede
beløb EUR (mio.)

Målrettede foranstaltninger

81 %

Samordnede foranstaltninger

10 %

Ledsageforanstaltninger action

9%
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BILAG I
NØDVENDIGE DOKUMENTER I FORBINDELSE MED FORSLAGSINDSENDELSEN

(1) For forslagsstillere: ansøgningsskrivelse underskrevet af det forslagsstillende foretagendes lovligt bemyndigede
repræsentant eller, hvis der er tale om en fysisk person, af forslagsstilleren.
(2) For forslagsstillere og partnere: korrekt udfyldt ansøgningsformular (alle formularer og dokumenter i bilag 1, 2 og
3 i vejledningen for forslagsstillere).
(3) For forslagsstillere og partnere: finansieringserklæringerne skal være dateret og underskrevet af det forslagsstillende
foretagende/partnerforetagende, eller, hvis der er tale om en fysisk person, af forslagsstilleren/partneren.
(4) For andre bidragydere (ikke forslagsstillere og partnere): bevis for bidragydelse (som mindst skal bestå af en officiel
finansieringserklæring fra hver enkelt af de forventede bidragydere med angivelse af foranstaltningens benævnelse
og det planlagte bidrags størrelse).
(5) For forslagsstillere: udfyldt og dateret bankoplysningsskema og identitetsoplysningsskema underskrevet af det
forslagsstillende foretagendes lovligt bemyndigede repræsentant eller, hvis der er tale om en fysisk person, af
forslagsstilleren og partnerne.
(6) For forslagsstillere og partnere: et eksemplar af foretagendets vedtægter og den seneste almindelige beretning samt
eventuelt organisationsplan og forretningsorden, hvis disse er nævnt i vedtægterne.
(7) For forslagsstillere (undtagen offentlige organer): en dateret og underskrevet erklæring på tro og love, svarende til
eksemplet i vejledningen for forslagsstillere, fra det forslagsstillende foretagendes bemyndigede repræsentant eller,
hvis der er tale om en fysisk person, fra forslagsstilleren, om,
(a) at forslagsstilleren ikke befinder sig i en af følgende situationer:
— er under konkurs, likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs eller begæret taget under en af
disse behandlinger, har indstillet sin erhvervsvirksomhed, eller befinder sig i en lignende situation i henhold
til en tilsvarende procedure fastsat i national lovgivning,
— ved retsgyldig dom er dømt for et strafbart forhold, der rejser tvivl om vedkommendes faglige hæderlighed,
— i forbindelse med udøvelse af sit erhverv har begået en alvorlig fejl, som de ordregivende myndigheder beviseligt har konstateret,
— ikke har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af bidrag til sociale sikringsordninger eller skat i
henhold til retsforskrifterne i det land, hvori vedkommende er etableret, i den ordregivende myndigheds
land eller i det land, hvor aftalen effektueres,
— ved en retsgyldig dom er blevet dømt for svig, bestikkelse, deltagelse i en kriminel organisation eller en
hvilken som helst anden form for ulovlig aktivitet, der skader Fællesskabets finansielle interesser,
— i forbindelse med indgåelse af en anden kontrakt eller ved tildeling af et tilskud over Fællesskabets budget er
fundet skyldig i grov misligholdelse, idet vedkommende ikke har overholdt sine kontraktlige forpligtelser
(b) at forslagsstilleren har betalt sine bidrag til socialsikringsordningen
(c) at forslagsstilleren har betalt sine skatter og afgifter til skattemyndighederne i det land, vedkommende har hjemsted i
(d) at der ikke føres sag mod forslagsstilleren i forbindelse med konkurs, tvangsakkord, likvidation eller frivillig
akkord.
(8) For forslagsstillere (undtagen offentlige organer): en nyere udskrift fra det lovbefalede virksomhedsregister i den
medlemsstat, hvor forslagsstilleren har hjemsted;
(9) For forslagsstillere og partnere: En dateret og underskrevet formular vedrørende interessekonflikter svarende til
eksemplet i vejledningen for forslagsstillere.
(10) For forslagsstillere (undtagen offentlige organer) og partnere: Status og årsregnskaber for de tre seneste afsluttede
regnskabsår.
(11) For forslagsstillere (undtagen offentlige organer), der ansøger om tilskud på 300 000 EUR og derover: en ekstern
revisionsberetning udarbejdet af en autoriseret revisor, som godkender det senest afsluttede regnskabsårs regnskaber
og giver en vurdering af forslagsstillerens økonomiske levedygtighed.
(12) For forslagsstillere og partnere: Curriculum vitæ for det personale, der skal udføre den foreslåede foranstaltning.
(13) For forslagsstillere og partnere: Referencer vedrørende eventuelle andre foranstaltninger, som er blevet udført på
det pågældende område.

C 102/19

C 102/20

DA

Den Europæiske Unions Tidende
BILAG II

1. Udvælgelseskriterier
— Teknisk kapacitet
Forslagsstillerne og deres partnere skal godtgøre, at
— de er i besiddelse af den nødvendige tekniske kompetence, som kræves til den foreslåede foranstaltning;
— de har mindst tre års erfaring med det/de foreslåede emne/emner.
— Finansiel kapacitet:
Forslagsstillerne og deres partnere skal godtgøre, at
— de på baggrund af de seneste tre afsluttede statusopgørelser/årsregnskaber har tilstrækkelig betalingsevne til at
kunne udføre deres aktivitet i hele foranstaltningens gennemførelsesperiode og til at kunne deltage i dens
finansiering.
— Overensstemmelse med Fællesskabets program, jf. artikel 2 i Rådets forordning (EF) nr. 870/2004.
— Som nævnt i bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 870/2004 skal de genressourcer, forslaget gælder, på nuværende
tidspunkt forefindes på Fællesskabets territorium.
2. Udvælgelseskriterier
De støtteberettigede forslag bedømmes efter følgende kriterier
1. Foranstaltningens relevans for målsætningerne i Fællesskabets program
2. Det foreslåede arbejdes tekniske kvalitet
3. Foranstaltningsledelsens kvalitet
4. Foranstaltningens europæiske merværdi og mulige virkning
5. Kvaliteten af samordningen mellem forslagsstilleren og partnerne
6. Tilvejebringelse af finansieringsmidler til foranstaltningen.
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