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∆εύτερη πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίισιο του κοινοτικού προγράµµατος για τη διατήρηση,
τον χαρακτηρισµό, τη συλλογή και τη χρησιµοποίηση των γενετικών πόρων στη γεωργία το οποίο
θεσπίστηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 870/2004 του Συµβουλίου, της 24ης Απριλίου 2004 (1)
Αναγνωριστικός κωδικός της πρόσκλησης: AGRI GEN RES 2006
(2006/C 102/11)
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στις 24 Απριλίου 2004, το Συµβούλιο εξέδωσε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 870/2004 (1) σχετικά µε τη θέσπιση
κοινοτικού προγράµµατος για τη διατήρηση, τον χαρακτηρισµό, τη συλλογή και τη χρησιµοποίηση των γενετικών
πόρων στη γεωργία. Ο κανονισµός ορίζει στα άρθρα 5, 6 και 7 και στο παράρτηµα I τους τύπους δράσεων που
µπορούν να χρηµατοδοτηθούν.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισµού και µετά από διαβούλευση µε
την επιτροπή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 και στο άρθρο 15 παράγραφος 2 του κανονισµού,
η Επιτροπή ενέκρινε, τον ∆εκέµβριο του 2004, πρόγραµµα εργασίας (2) το οποίο καθορίζει τους στόχους, τις
γενικές διατάξεις και τους τύπους των προς χρηµατοδότηση δράσεων.
Σύµφωνα µε το άρθρο 9 και το άρθρο 15 παράγραφος 2 του κανονισµού, και µετά από διαβούλευση µε την
επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εφεξής αναφερόµενη ως «Επιτροπή») προκηρύσσει πρόσκληση υποβολής
προτάσεων στο πεδίο των γενετικών πόρων στη γεωργία οι οποίες να καλύπτουν τις υπόψη δράσεις. Οι προτάσεις
δράσεων που υποβάλλονται στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων (εφεξής αναφερόµενης
ως «πρόσκληση») θα µπορούσαν να χρηµατοδοτηθούν από πιστώσεις του προϋπολογισµού του έτους 2006.

2. ΣΤΟΧΟΙ, ΠΕ∆ΙΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ

2.1. Στόχοι
Οι κύριοι στόχοι του κοινοτικού προγράµµατος που θεσπίστηκε στο πλαίσιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
870/2004 του Συµβουλίου είναι:
— να διασφαλιστεί και να βελτιωθεί η διατήρηση, ο χαρακτηρισµός, η συλλογή και η χρησιµοποίηση των γενετικών πόρων στη γεωργία της Κοινότητας·
— να συµπληρωθούν και να προαχθούν, σε κοινοτικό επίπεδο, οι εργασίες που αναλαµβάνονται στα κράτη µέλη
για τη διατήρηση, τον χαρακτηρισµό, τη συλλογή και τη χρησιµοποίηση των γενετικών πόρων στη γεωργία·
— να διευκολυνθεί ο συντονισµός στο πεδίο των διεθνών υποχρεώσεων όσον αφορά τους γενετικούς πόρους στη
γεωργία.
2.2. Πεδίο εφαρµογής
Όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 και προσδιορίζεται στο παράρτηµα I του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 870/2004, το
κοινοτικό πρόγραµµα εφαρµόζεται στους φυτικούς, µικροβιακούς και ζωικούς γενετικούς πόρους που χρησιµοποιούνται, ή που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν, στη γεωργία και που απαντούν σήµερα στην επικράτεια της
Κοινότητας.

2.3. ∆ράσεις
Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, είναι δυνατόν να χρηµατοδοτηθούν από την Επιτροπή τρεις τύποι
δράσεων για την εφαρµογή του κοινοτικού προγράµµατος:
— στοχοθετηµένες δράσεις που αποβλέπουν στη διατήρηση, χαρακτηρισµό, αξιολόγηση, συλλογή, τεκµηρίωση,
ανάπτυξη και χρησιµοποίηση γενετικών πόρων στη γεωργία, ex situ, in situ και στη γεωργική εκµετάλλευση·
(1) ΕΕ L 162 της 30.4.2004, σ. 18.
(2) Απόφαση C (2004) 5355 της Επιτροπής, της 28.12.2004.
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— συντονισµένες δράσεις για τη βελτίωση του συντονισµού σε κοινοτικό επίπεδο, κυρίως µέσω της οργάνωσης
σεµιναρίων και της σύνταξης εκθέσεων, της προπαρασκευής µεµονωµένων (εθνικών, περιφερειακών, τοπικών)
δράσεων για τη διατήρηση, τον χαρακτηρισµό, την αξιολόγηση, τη συλλογή, την τεκµηρίωση, την ανάπτυξη
και τη χρησιµοποίηση των γενετικών πόρων στη γεωργία, οι οποίες διεκπεραιώνονται ήδη στα κράτη µέλη·
— συνοδευτικές δράσεις οι οποίες περιλαµβάνουν δράσεις ενηµέρωσης, διάδοσης και παροχής συµβουλών.
Οι συγχρηµατοδοτούµενες δράσεις στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράµµατος έχουν µέγιστη διάρκεια τεσσάρων
ετών, όπως καθορίζεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 870/2004 του Συµβουλίου.

3. ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

3.1. Εκπόνηση των προτάσεων
Πριν να υποβάλουν πρόταση, οι προτείνοντες θα πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά την παρούσα πρόσκληση, τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 870/2004 του Συµβουλίου, το πρόγραµµα εργασίας, τον οδηγό για τους προτείνοντες, και
ειδικά τους κανόνες συµµετοχής, και όλα τα άλλα συναφή έγγραφα που είναι διαθέσιµα στο δικτυακό τόπο της
Επιτροπής:
http://europa.eu.int/comm/agriculture/envir/biodiv/genres/call_en.htm
Οι προτείνοντες πρέπει να συµµορφώνονται µε τους κανόνες συµµετοχής που καθορίζονται στον οδηγό για τους
προτείνοντες και στους όρους που προβλέπονται στην παρούσα πρόσκληση.
Οι προτείνοντες οφείλουν να συντάξουν και να υποβάλουν:
— ένα έντυπο αντίγραφο της πλήρους πρότασής τους µαζί µε τα συνοδευτικά έγγραφα, υπογεγραµµένα από τον
κατά το νόµο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο του προτείνοντος οργανισµού ή, όταν πρόκειται για φυσικό
πρόσωπο, από τον προτείνοντα. Στα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να περιλαµβάνονται τα έντυπα προϋπολογισµού
και µια γραπτή αίτηση, επίσης υπογεγραµµένα από τον προαναφερόµενο κατά το νόµο εξουσιοδοτηµένο
εκπρόσωπο ή από τον προτείνοντα. Οι προτείνοντες πρέπει να βεβαιωθούν ότι, όταν πρόκειται για πρόταση µε
πλείονες εταίρους, τα σχετικά έντυπα έχουν υπογραφεί και από όλους τους άλλους εταίρους.
— µια ηλεκτρονική έκδοση της πρότασής τους σε CD ROM συµβατή µε Windows XP (1).
Οι προτάσεις πρέπει να υποβάλλονται σε µία από τις επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνιστάται
ωστόσο θερµά να συντάσσεται και να υποβάλλεται η πρόταση στην αγγλική γλώσσα, ώστε να διευκολύνεται η
αξιολόγηση από διεθνή οµάδα ανεξάρτητων ειδικών.

3.2. Προθεσµία και τόπος υποβολής προτάσεων
Για να είναι επιλέξιµες, οι προτάσεις στοχοθετηµένων, συντονισµένων και συνοδευτικών δράσεων, αποτελούµενες
από το έντυπο αντίγραφο και το CD ROM, πρέπει να αποσταλούν από τον προτείνοντα στην Επιτροπή έως τις 30
Ιουνίου 2006 το αργότερο.
Οι προτάσεις πρέπει να αποσταλούν µε συστηµένη επιστολή έναντι απόδειξης παραλαβής (οπότε αποδεικτικό της
ηµεροµηνίας αποστολής αποτελεί η σφραγίδα του ταχυδροµείου), στην ακόλουθη διεύθυνση:
European Commission
DG AGRI
«AGRI RES GEN 2006»
Att: Mr Leo Maier
Rue de Genève 1
B-1049 Brussels
Προτάσεις που αποστέλλονται µετά τη λήξη της προαναφερόµενης προθεσµίας ή που αποστέλλονται σε άλλη
ταχυδροµική διεύθυνση από την προαναφερόµενη θα απορρίπτονται. Η υποβολή προτάσεων µε ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο ή µε φαξ δεν επιτρέπεται.
(1) Οι αιτήσεις χρηµατοδότησης δράσεων πρέπει να υποβάλλονται σε µορφότυπο PDF («µορφότυπο φορητού εγγράφου»,
έκδοση 3 και άνω µε ενσωµατωµένες γραµµατοσειρές) ή RTF («µορφότυπο εµπλουτισµένου κειµένου»).
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Οι προτάσεις που θα έχουν αποσταλεί εµπρόθεσµα αλλά δεν θα έχουν παραληφθεί από την Επιτροπή εντός 15
ηµερολογιακών ηµερών από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής, δηλαδή έως την 15η Ιουλίου 2006, δεν θα
θεωρηθούν επιλέξιµες. Ως ηµεροµηνία παραλαβής µιας επιστολής θεωρείται η ηµεροµηνία επίσηµης καταχώρισής
της από την Επιτροπή. Η ευθύνη για την τήρηση της προθεσµίας ανήκει στους προτείνοντες οι οποίοι οφείλουν
να λάβουν τις δέουσες προφυλάξεις για το σκοπό αυτό.
Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 178 των κανόνων εφαρµογής του δηµοσιονοµικού κανονισµού,
προτάσεις οι οποίες υποβάλλονται µόνο σε έντυπη µορφή (δηλ. δεν συνοδεύονται από το CD ROM) ή οι οποίες
είναι ελλιπείς δεν θα γίνονται δεκτές στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.
Σε περίπτωση διαδοχικών υποβολών της ίδιας πρότασης, η Επιτροπή θα εξετάσει την τελευταία έκδοση από αυτές
που παραλήφθηκαν εµπρόθεσµα.

3.3. ∆ιαδικασία και χρονοδιάγραµµα διεκπεραίωσης των προτάσεων από την Επιτροπή
Εφαρµόζεται η ακόλουθη διαδικασία αξιολόγησης όπως καθορίζεται στον οδηγό για τους προτείνοντες.
Η Επιτροπή, καταρχάς, θα ελέγξει τις προτάσεις ως προς τα κριτήρια επιλεξιµότητας όπως αναφέρεται στον οδηγό
για τους προτείνοντες και στον οδηγό για τους αξιολογητές.
Τα κριτήρια επιλεξιµότητας αφορούν την ορθή και πλήρη υποβολή της πρότασης (όπως εµπρόθεσµη παραλαβή
της πρότασης από την Επιτροπή και υποβολή όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών). Επιπλέον, αποκλείονται οι
προτείνοντες οι οποίοι εµπίπτουν σε κάποια από τις περιπτώσεις των άρθρων 93 και 94 του κανονισµού (ΕΚ,
Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 (1) του Συµβουλίου.
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την πρόταση, συµπεριλαµβανόµενων των δικαιολογητικών που
αφορούν τη συµµόρφωση µε τα άρθρα 93 και 94 του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του
Συµβουλίου, απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι της παρούσας πρόσκλησης.
Οι προτάσεις δράσεων προς χρηµατοδότηση στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράµµατος θα επιλεχθούν µε βάση
την αξιολόγηση από ανεξάρτητους ειδικούς όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 870/2004 του Συµβουλίου.
Τα κριτήρια επιλογής και ανάθεσης που θα χρησιµοποιηθούν για την αξιολόγηση αυτή παρατίθενται στο
παράρτηµα ΙΙ της παρούσας πρόσκλησης, στον οδηγό για τους προτείνοντες και στον οδηγό για τους αξιολογητές.
Ο κατάλογος µε τους δικαιούχους και τα εγκεκριµένα ποσά επιχορήγησης αναµένεται να έχει καταρτιστεί έως τις
31 ∆εκεµβρίου 2006.
Εάν η ζητούµενη επιχορήγηση εγκριθεί, ο δικαιούχος θα κληθεί να υπογράψει σύµβαση επιχορήγησης µε την
Επιτροπή, εκφραζόµενη σε ευρώ, στην οποία θα ορίζονται οι όροι και το ύψος της χρηµατοδότησης.
Οι δράσεις που θα επιλεγούν προβλέπεται να ξεκινήσουν στις αρχές έως τα µέσα του 2007. Η ηµεροµηνία
έναρξης της δράσης θα καθορίζεται στη σύµβαση επιχορήγησης.
Εάν η ζητούµενη επιχορήγηση δεν εγκριθεί, ο προτείνων θα ενηµερωθεί γραπτώς για τους λόγους απόρριψης της
πρότασής του.

4. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

Οι επιλέξιµες δαπάνες ορίζονται στον οδηγό για τους προτείνοντες και στη σύµβαση επιχορήγησης (άρθρο 14
των γενικών όρων). Η κοινοτική συνεισφορά για τις στοχοθετηµένες δράσεις περιορίζεται σε ποσοστό που δεν
υπερβαίνει το 50 % των συνολικών επιλέξιµων δαπανών της δράσης. Για τις συντονισµένες και τις συνοδευτικές
δράσεις, η κοινοτική συνεισφορά περιορίζεται σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 80 % των συνολικών επιλέξιµων
δαπανών της δράσης.
(1) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
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Για τις δράσεις που χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, δεν επιτρέπεται η προχρηµατοδότηση. Οι συνεισφορές σε είδος δεν συνιστούν επιλέξιµες δαπάνες.
Η επιλογή µιας πρότασης δεν δεσµεύει την Επιτροπή να χορηγήσει το σύνολο του ποσού που ζητεί ο προτείνων.
Σε καµία περίπτωση η επιχορήγηση δεν θα υπερβαίνει το ποσό που έχει ζητηθεί.
Στον προϋπολογισµό του έτους 2006, έχουν προβλεφθεί 3,82 εκατοµµύρια ευρώ για επιχορηγήσεις. Οι αρµόδιες
για τον προϋπολογισµό αρχές µπορεί να παραχωρήσουν, σε µεταγενέστερο στάδιο, προσαύξηση του ποσού αυτού
έως και κατά 2 εκατοµµύρια ευρώ. Τα ενδεικτικά µερίδια για τις στοχοθετηµένες, τις συντονισµένες και τις συνοδευτικές δράσεις είναι:
Τύπος δράσης

Ενδεικτική συνεισφορά της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ως % επί των διαθέσιµων πόρων

Στοχοθετηµένη δράση

81 %

Συντονισµένη δράση

10 %

Συνοδευτική δράση

9%
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

(1) Για τους προτείνοντες: η γραπτή αίτηση υπογεγραµµένη από τον κατά το νόµο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο του προτείνοντος οργανισµού ή, όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, από τον προτείνοντα.
(2) Για τους προτείνοντες και τους εταίρους τους: δεόντως συµπληρωµένα έντυπα της αίτησης (όλα τα έντυπα και έγγραφα
των παραρτηµάτων 1, 2 και 3 του οδηγού για τους προτείνοντες).
(3) Για τους προτείνοντες και τους εταίρους τους: οι δηλώσεις οικονοµικής δέσµευσης πρέπει να φέρουν ηµεροµηνία και
υπογραφή του κατά το νόµο εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου του προτείνοντος/εταίρου οργανισµού, ή, όταν πρόκειται για
φυσικό πρόσωπο, του προτείνοντος/εταίρου κατά περίπτωση.
(4) Για τους άλλους χρηµατοδότες (πλην των προτεινόντων και των εταίρων): απόδειξη των σχετικών συνεισφορών (η οποία
πρέπει να συνίσταται τουλάχιστον σε µια επίσηµη βεβαίωση χρηµατοδότησης από κάθε προβλεπόµενο χρηµατοδότη, στην
οποία θα µνηµονεύεται ο τίτλος της δράσης και το ποσό της συνεισφοράς).
(5) Για τους προτείνοντες: το έντυπο οικονοµικών στοιχείων και το έντυπο νοµικής υπόστασης, συµπληρωµένα και χρονολογηµένα, πρέπει να φέρουν υπογραφή του κατά το νόµο εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου του προτείνοντος οργανισµού,
ή, όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, του προτείνοντος και των εταίρων, κατά περίπτωση.
(6) Για τους προτείνοντες και τους εταίρους τους: αντίγραφο των καταστατικών και η πιο πρόσφατη έκθεση δραστηριοτήτων,
συνοδευόµενα ενδεχοµένως από το οργανόγραµµα και τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας, εφόσον αυτά µνηµονεύονται
στα καταστατικά.
(7) Για τους προτείνοντες (εκτός από δηµόσιους οργανισµούς): Υπεύθυνη δήλωση, χρονολογηµένη και υπογεγραµµένη από
τον κατά το νόµο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο του προτείνοντος οργανισµού, ή, όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, από
τον προτείνοντα, η οποία έχει συνταχθεί σύµφωνα µε το υπόδειγµα που περιέχεται στον οδηγό για προτείνοντες, και
α) µε την οποία βεβαιούται ότι ο προτείνων δεν εµπίπτει σε καµία από τις κατωτέρω περιπτώσεις:
— τελεί υπό καθεστώς πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού, παύσης της
δραστηριότητας ή κατά αυτού έχει κινηθεί σχετική διαδικασία ή σε κάθε ανάλογη περίπτωση που απορρέει από
διαδικασία της αυτής φύσεως προβλεπόµενη από τις εθνικές νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις,
— έχει καταδικασθεί για αδίκηµα που αφορά την επαγγελµατική διαγωγή του βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασµένου,
— έχει υποπέσει σε σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, που µπορεί να διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε µέσο από τις
αναθέτουσες αρχές,
— δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή την
καταβολή φόρων µε βάση τις ισχύουσες νοµικές διατάξεις της χώρας στην οποία είναι εγκατεστηµένος ή της χώρας
της αναθέτουσας αρχής ή της χώρας στην οποία θα εκτελεστεί η σύµβαση,
— έχει αποτελέσει αντικείµενο απόφασης, που έχει ισχύ δεδικασµένου, για απάτη, δωροδοκία, συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση ή οποιαδήποτε άλλη παράνοµη δραστηριότητα που θίγει τα οικονοµικά συµφέροντα των
Κοινοτήτων,
— µετά την ανάθεση άλλης σύµβασης ή τη χορήγηση συνδροµής χρηµατοδοτούµενης από τον κοινοτικό προϋπολογισµό, αποδείχθηκε σοβαρά ακατάλληλος στην εκτέλεση, λόγω µη τήρησης των συµβατικών του υποχρεώσεων·
β) µε την οποία βεβαιούται ότι ο προτείνων έχει καταβάλει τις εισφορές του στον οργανισµό κοινωνικής ασφάλισης·
γ) µε την οποία βεβαιούται ότι ο προτείνων έχει καταβάλει τους φόρους και τα τέλη που του αναλογούν στις φορολογικές
αρχές της χώρας στην οποία είναι εγκατεστηµένος·
δ) µε την οποία βεβαιούται ότι ο προτείνων δεν αποτελεί αντικείµενο διαδικασίας πτώχευσης, αναγκαστικής διαχείρισης,
εκκαθάρισης ή προληπτικού πτωχευτικού συµβιβασµού.
(8) Για τους προτείνοντες (εκτός από δηµόσιους οργανισµούς): πρόσφατο απόσπασµα από την εγγραφή του προτείνοντος στο
επαγγελµατικό µητρώο που προβλέπεται από τη νοµοθεσία του κράτους µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένος ο
προτείνων.
(9) Για τους προτείνοντες και τους εταίρους τους: χρονολογηµένο και υπογεγραµµένο έντυπο σχετικά µε τη σύγκρουση
συµφερόντων, το οποίο θα έχει συνταχθεί σύµφωνα µε το υπόδειγµα που περιέχεται στον οδηγό για προτείνοντες.
(10) Για τους προτείνοντες (εκτός από δηµόσιους οργανισµούς) και του εταίρους τους (εκτός από δηµόσιους οργανισµούς):
ισολογισµοί και ετήσιοι λογαριασµοί για τα τελευταία τρία οικονοµικά έτη για τα οποία έχουν κλείσει οι λογαριασµοί.
(11) Για τους προτείνοντες (εκτός από δηµόσιους οργανισµούς) που ζητούν επιχορήγηση ίση ή ανώτερη από 300 000 ευρώ:
έκθεση εξωτερικού λογιστικού ελέγχου, από εγκεκριµένο ελεγκτή, η οποία να πιστοποιεί τους λογαριασµούς για το
τελευταίο οικονοµικό έτος που έχει κλεισθεί και να παρέχει αξιολόγηση της οικονοµικής βιωσιµότητας του προτείνοντος.
(12) Για τους προτείνοντες και τους εταίρους τους: βιογραφικό σηµείωµα του προσωπικού που θα αναλάβει την υλοποίηση της
προτεινόµενης δράσης.
(13) Για τους προτείνοντες και τους εταίρους τους: παραποµπές σε άλλες δράσεις που έχουν ενδεχοµένως εκτελεστεί στο
σχετικό πεδίο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

1. Κριτήρια επιλογής:
— Τεχνική ικανότητα:
Προτείνοντες και εταίροι οφείλουν να αποδείξουν ότι:
— διαθέτουν τα απαραίτητα τεχνικά προσόντα που σχετίζονται άµεσα µε την προτεινόµενη δράση·
— διαθέτουν τουλάχιστον τριετή πείρα σχετικά µε το(τα) θεµατικό(ά) αντικείµενο(α).
— Οικονοµική ικανότητα:
Προτείνοντες και εταίροι οφείλουν να αποδείξουν ότι:
— διαθέτουν την απαραίτητη φερεγγυότητα, βάσει του κλεισίµατος των τριών τελευταίων ισολογισµών/ετήσιων λογαριασµών, προκειµένου να διατηρήσουν τη δραστηριότητά τους καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου υλοποίησης της
δράσης και να συµµετάσχουν στη χρηµατοδότησή της.
— Συµµόρφωση µε το πεδίο εφαρµογής του κοινοτικού προγράµµατος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 870/2004.
— Όπως προσδιορίζεται στο παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 870/2004 του Συµβουλίου, οι γενετικοί πόροι τους
οποίους αφορά η πρόταση πρέπει να απαντούν στην επικράτεια της Κοινότητας.
2. Κριτήρια ανάθεσης:
Οι επιλέξιµες προτάσεις θα αξιολογηθούν µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
1. Συνάφεια της δράσης µε τους στόχους του κοινοτικού προγράµµατος.
2. Τεχνική ποιότητα των προτεινόµενων εργασιών.
3. Ποιότητα της διαχείρισης της δράσης.
4. Ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία και δυνητικός αντίκτυπος της δράσης.
5. Ποιότητα του συντονισµού µεταξύ του προτείνοντος και των εταίρων.
6. Κινητοποίηση πόρων για τη δράση.
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