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Teine konkursikutse nõukogu 24. aprilli 2004. aasta määrusega (EÜ) nr 870/2004 (1) kehtestatud
ühenduse programmi raames, mis käsitleb põllumajanduse geneetiliste ressursside säilitamist, kirjeldamist, kogumist ja kasutamist
Konkursikutse tunnus: AGRI GEN RES 2006
(2006/C 102/11)
1. TAUST

24. aprillil 2004. aastal võttis nõukogu vastu põllumajanduse geneetiliste ressursside säilitamist, kirjeldamist, kogumist ja kasutamist käsitleva määruse (EÜ) nr 870/2004. (1) Määruse artiklites 5, 6 ja 7 ning I lisas
sätestatakse meetmete liigid, mida ühendus võib finantseerida.
Vastavalt nimetatud määruse artikli 8 lõikele 1 ja pärast komiteega nõupidamist, nagu on sätestatud
määruse artikli 8 lõikes 1 ja artikli 15 lõikes 2, võttis komisjon 2004. aasta detsembris vastu tööprogrammi, (2) milles määratakse kindlaks eesmärgid, üldsätted ja finantseeritavate meetmete liigid.
Vastavalt määruse artiklile 9 ja artikli 15 lõikele 2 ning pärast komiteega nõupidamist kutsub Euroopa
Komisjon (edaspidi “komisjon”) üles esitama põllumajanduse geneetilisi ressursse käsitlevaid taotlusi, mis
hõlmavad asjaomaseid meetmeid. Käesoleva konkursikutse raames esitatavaid meetmeid võib finantseerida
2006. aasta eelarves kasutatavatest assigneeringutest.

2. EESMÄRGID, ÜHENDUSE PROGRAMMI REGULEERIMISALA JA ABIKÕLBLIKUD MEETMED

2.1. Eesmärgid
Nõukogu määrusega (EÜ) nr 870/2004 kehtestatud ühenduse programmi põhieesmärgid on:
— aidata tagada ja parandada põllumajanduse geneetiliste ressursside säilitamist, kirjeldamist, kogumist ja
kasutamist ühenduses;
— täiendada ja soodustada ühenduse tasemel liikmesriikide tööd põllumajanduse geneetiliste ressursside
säilitamiseks, kirjeldamiseks, kogumiseks ja kasutamiseks;
— hõlbustada põllumajanduse geneetiliste ressurssidega seotud rahvusvaheliste algatuste koordineerimist.

2.2. Kohaldamisala
Nagu on viidatud nõukogu määruse (EÜ) nr 870/2004 artiklis 2 ja üksikasjalikult kirjeldatud I lisas, kohaldatakse ühenduse programmi taimede, mikroobide ja loomade geneetiliste ressursside suhtes, mida kasutatakse või võidakse kasutada põllumajanduses ja mis käesoleval ajal esinevad ühenduse territooriumil.

2.3. Meetmed
Käesoleva konkursikutse raames võib komisjon finantseerida kolme liiki meetmeid ühenduse programmi
rakendamiseks:
— sihtmeetmed põllumajanduse geneetiliste ressursside ex situ, in situ ja põllumajandusettevõttes säilitamiseks, kirjeldamiseks, hindamiseks, kogumiseks, dokumenteerimiseks, arendamiseks ja kasutamiseks;
(1) ELT L 162, 30.4.2004, lk 18.
(2) Komisjoni otsus K (2004) 5355, 28.12.2004.
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— kooskõlastusmeetmed, mille eesmärk on parandada, peamiselt seminaride korraldamise ja aruannete
koostamisega, põllumajanduse geneetiliste ressursside säilitamisele, kirjeldamisele, hindamisele, kogumisele, dokumenteerimisele, arendamisele ja kasutamisele suunatud ja liikmesriikides juba rakendatavate
(riiklike, regionaalsete, kohalike) üksikmeetmete koordineerimist ühenduse tasandil;
— kaasmeetmed, sealhulgas teavitamis-, levitamis- ja nõuandemeetmed.
Ühenduse programmi raames kaasfinantseeritavate meetmete maksimaalne kestus on neli aastat, nagu on
sätestatud nõukogu määruse (EÜ) nr 870/2004 artikli 8 lõikes 2.

3. ÜLDJUHISED TAOTLUSTE ESITAMISEKS

3.1. Kuidas taotlust koostada
Enne taotluse esitamist peaksid taotlejad tähelepanelikult läbi lugema käesoleva konkursikutse, nõukogu
määruse (EÜ) nr 870/2004, tööprogrammi, konkursikutse juhendi, eriti osalemiseeskirjad ja muu asjakohase dokumentatsiooni, mis on kättesaadav komisjoni veebilehel:
http://europa.eu.int/comm/agriculture/envir/biodiv/genres/call_en.htm
Taotlejad peavad vastama osalemiseeskirjadele, mis on kindlaks määratud konkursikutse juhendis, ja käesoleva konkursikutse tingimustele.
Taotlejad peavad ette valmistama ja esitama:
— täieliku taotluse paberkoopia koos täiendavate dokumentidega, mille on allkirjastanud taotleva organisatsiooni seaduslikult volitatud esindaja või füüsilise isiku puhul taotleja. Need dokumendid peavad
sisaldama ka taotluskirja ja eelarvevorme, mille on samuti allkirjastanud eespool nimetatud seaduslikult
volitatud esindaja või taotleja. Taotlejad peavad kontrollima, et mitme partneri taotluste puhul allkirjastaksid ka kõik partnerid asjaomased vormid;
— taotluse elektroonilise versiooni CD-ROMil, mis ühildub Windows XPga (1).
Taotlused tuleb esitada Euroopa Liidu ametlikus keeles. Siiski on väga soovitatav koostada ja esitada taotlus
inglise keeles, et sõltumatute ekspertide rahvusvahelisel rühmal oleks kergem seda hinnata.

3.2. Millal ja kellele taotlused saata
Taotluste abikõlblikkuse tagamiseks peab taotleja saatma sihtmeetmete, kooskõlastusmeetmete ja kaasmeetmete taotlused, mis koosnevad paberkoopiast ja CD-ROMist, komisjonile hiljemalt 30. juunil 2006.
Taotlused tuleb saata vastuvõtuteatisega tähitud postiga (ümbrikul olevat postitemplit käsitatakse saatmiskuupäeva tõendina) järgmisel aadressil:
European Commission
DG AGRI
“AGRI RES GEN 2006”
Att: Mr Leo Maier
Rue de Genève 1
B-1049 Brussels
Taotlused lükatakse tagasi, kui need on saadetud pärast eespool nimetatud kuupäeva või kui need on
saadetud muul aadressil. Saatmine e-posti või faksiga ei ole lubatud.
(1) Meetmete taotlused tuleb esitada PDF- (portable document format, versioon 3 või kõrgem manusfontidega) või RTF- (rich
text format) vormingus.

28.4.2006

28.4.2006

Euroopa Liidu Teataja

ET

Taotlusi, mis on saadetud eespool nimetatud tähtpäevaks, kuid mida komisjon ei ole kätte saanud 15
kalendripäeva jooksul pärast tähtpäeva, st 15. juuliks 2006, ei käsitata abikõlblikena. Postisaadetis loetakse
kättesaaduks kuupäeval, mil komisjon selle ametlikult registreerib. Taotlejate kohustus on võtta vajalikud
ettevaatusmeetmed tähtpäevast kinnipidamiseks.
Ilma et see piiraks finantsmääruse rakenduseeskirjade artikli 178 sätete rakendamist, ei võeta käesoleva
konkursikutse raames vastu taotlusi, mis on esitatud üksnes paberil (see tähendab ilma CD-ROMita) või ei
ole täielikud.
Sama taotluse korduva esitamise puhul vaatab komisjon läbi viimase enne eespool nimetatud kuupäeva
kättesaadud versiooni.

3.3. Komisjoni menetluskord ja ajakava taotlustega tegelemisel
Rakendatakse konkursikutse juhendis sätestatud järgmist hindamiskorda.
Esmalt kontrollib komisjon taotluste vastavust abikõlblikkuskriteeriumidele, mis on kirjas konkursikutse
juhendis ja hindamisjuhendis.
Abikõlblikkuskriteeriumid hõlmavad taotluse korrektset ja täielikku esitamist (näiteks asjaolu, kas komisjon
saab taotluse kätte enne konkursikutses kehtestatud tähtaega või tähtajaks ja kas tõendavad dokumendid on
täielikud). Lisaks ei saa osaleda taotlejad, kes on mõnes nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklites 93 ja 94 viidatud olukorras (1).
Taotlusele lisatavad tõendavad dokumendid, sealhulgas nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklite 93 ja 94 järgimist tõendavad dokumendid, on loetletud käesoleva konkursikutse I lisas.
Ühenduse programmi raames finantseeritavaid meetmeid käsitlevad taotlused valitakse välja sõltumatu
eksperdihinnangu alusel, nagu on sätestatud nõukogu määruse (EÜ) nr 870/2004 artikli 9 lõikes 5.
Hindamisel kasutatavad valikukriteeriumid ja lepingu sõlmimise kriteeriumid on esitatud käesoleva konkursikutse II lisas, konkursikutse juhendis ja hindamisjuhendis.
Toetusesaajate ja määratud toetussummade nimekiri koostatakse 2006. aasta lõpuks.
Kui taotletav toetus määratakse, palutakse toetusesaajal allkirjastada komisjoniga toetusleping, milles märgitakse toetuse suurus eurodes ja määratletakse finantseerimise tingimused ja tase.
Valitud meetmete võimalik algusaeg on 2007. aasta esimesel poolaastal. Meetme alguskuupäev määratakse
kindlaks toetuslepingus.
Kui taotletavat toetust ei määrata, teavitatakse taotlejat sellest kirjalikult ning esitatakse taotluse tagasilükkamise põhjused.

4. FINANTSEERIMINE

Abikõlblikud kulud on määratletud konkursikutse juhendis ja sätestatakse toetuslepingus (üldtingimuste
artikkel 14). Ühenduse osalus sihtmeetmetes ei ületa 50 % meetme abikõlblikest kogukuludest. Kooskõlastus- ja kaasmeetmete puhul ei ületa see 80 % meetme abikõlblikest kogukuludest.
(1) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
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Käesoleva konkursikutse alusel meetmete jaoks antavate toetuste puhul eelfinantseerimist ei toimu. Mitterahalised sissemaksed ei kuulu abikõlblike kulude hulka.
Taotluse väljavalimine ei kohusta komisjoni andma toetust taotleja poolt taotletud täies ulatuses. Mingil
juhul ei ületa toetus taotletud summat.
2006. aasta eelarves on toetusteks ette nähtud 3,82 miljonit eurot. Hiljem võivad eelarvepädevad institutsioonid seda summat suurendada kuni 2,0 miljoni euro võrra. Siht-, kooskõlastus- ja kaasmeetmete soovituslikud suhtelised osad on järgmised:
Meetme liik

ELi vahendite kavandatav protsentuaalne
jaotus

Sihtmeetmed

81 %

Kooskõlastusmeetmed

10 %

Kaasmeetmed

9%

28.4.2006

ET

Euroopa Liidu Teataja
I LISA
TAOTLUSE ESITAMISEKS VAJALIKUD DOKUMENDID

1. Taotlejate puhul: taotluskiri, mille on allkirjastanud taotleva organisatsiooni seaduslikult volitatud esindaja või füüsilise isiku puhul taotleja.
2. Taotlejate ja partnerite puhul: nõuetekohaselt täidetud taotlusvormid (kõik konkursikutse juhendi 1., 2. ja 3. lisas
esitatud vormid ja dokumendid).
3. Taotlejate ja partnerite puhul: finantskohustuse deklaratsioonid, mille on kuupäevastanud ja allkirjastanud taotleva
organisatsiooni ja partnerorganisatsiooni seaduslikult volitatud esindaja või füüsilise isiku puhul taotleja ja vajaduse
korral partnerid.
4. Muude rahastajate (välja arvatud taotlejad ja partnerid) puhul: tõendid nende toetuste kohta (peavad koosnema vähemalt iga eeldatava rahastaja ametlikust kinnitusest finantseerimise kohta koos viitega meetme nimetusele ja toetuse
suurusele).
5. Taotlejate puhul: pangaandmete vorm ja juriidilise isiku andmete vorm, mille on kuupäevastanud ja allkirjastanud
taotleva organisatsiooni seaduslikult volitatud esindaja või füüsilise isiku puhul taotleja ja vajaduse korral partnerid.
6. Taotlejate ja partnerite puhul: põhikirja ja viimase üldaruande koopiad ning vajaduse korral organisatsioonilise
struktuuri skeem ja töökord, kui nendele viidatakse põhikirjas.
7. Taotlejate (välja arvatud avalik-õiguslikud asutused) puhul: konkursikutse juhendis esitatud näidisele vastav taotleja
kinnitus, mille on kuupäevastanud ja allkirjastanud taotleva organisatsiooni seaduslikult volitatud esindaja või füüsilise isiku puhul taotleja ning:
a) millega kinnitatakse, et taotleja vastab järgmistele tingimustele:
— ta ei ole pankrotis ega likvideerimisel, kohus ei ole määranud talle haldurit, ta ei ole sõlminud kokkulepet
võlausaldajatega, ta ei ole peatanud oma äritegevust, tema suhtes ei kohaldata nimetatud küsimustega seotud
menetlust ning ta ei ole üheski samalaadses olukorras, mis tuleneb siseriiklike õigusnormidega ettenähtud
samasugusest menetlusest,
— teda ei ole res judicata jõudu omava kohtuotsusega süüdi mõistetud ametialaste käitumisreeglitega seotud
süüteos,
— ta ei ole raskelt eksinud ametialaste käitumisreeglite vastu ja tellija ei suuda mis tahes viisil tõendada vastupidist,
— ta on täitnud kõik kohustused, mis on seotud sotsiaalkindlustusmaksete või maksude tasumisega ja mis tulenevad tema asukohariigi või tellija riigi või lepingu täitmise kohaks oleva riigi õigusnormidest,
— teda ei ole res judicata jõudu omava kohtuotsusega süüdi mõistetud pettuses, korruptsioonis, kuritegelikus
ühenduses osalemises ega muus ebaseaduslikus tegevuses, mis kahjustab ühenduste finantshuve,
— pärast mitte ühtegi ühenduse eelarvest rahastatud toetuse andmise või hankemenetlust ei ole leitud, et ta on
lepingut tõsiselt rikkunud, kuna on jätnud oma lepingulised kohustused täitmata;
b) millega kinnitatakse, et taotleja on tasunud sotsiaalkindlustusmaksed asjaomasele asutusele;
c) millega kinnitatakse, et taotleja on tasunud maksud ja lõivud asukohariigi maksuametile;
d) millega kinnitatakse, et taotleja ei ole hõlmatud menetlusega, mis on seotud pankroti, kohtumenetluse, likvideerimise või võlausaldajatega kokkuleppega.
8. Taotlejate (välja arvatud avalik-õiguslikud asutused) puhul: hiljutine väljavõte taotleja sissekandest kutseregistris
vastavalt asukohariigi õigusaktidele.
9. Taotlejate ja partnerite puhul: huvide konflikti kuupäevastatud ja allkirjastatud vorm, mis on koostatud vastavalt
konkursikutse juhendis esitatud näidisele.
10. Taotlejate (välja arvatud avalik-õiguslikud asutused) ja partnerite (välja arvatud avalik-õiguslikud asutused) puhul:
bilansid ja raamatupidamise aastaaruanded viimase kolme suletud aruandeaasta kohta.
11. Taotlejate puhul (välja arvatud avalik-õiguslikud asutused), kes taotlevad toetust, mis on vähemalt 300 000 eurot:
tunnustatud audiitori koostatud välisauditi aruanne, millega kinnitatakse viimase suletud eelarveaasta raamatupidamise aruanne ja antakse hinnang taotleja rahalisele suutlikkusele.
12. Taotlejate ja partnerite puhul: kavandatud meedet teostava personali elulookirjeldused.
13. Taotlejate ja partnerite puhul: viited muudele, asjaomases valdkonnas juba rakendatud meetmetele.
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II LISA

1. Valikukriteeriumid:
— Tehniline suutlikkus:
Taotlejad ja partnerid peavad näitama, et:
— neil on tehnilised oskused, mis on vajalikud kavandatava meetme rakendamiseks;
— neil on vähemalt kolmeaastane kogemus taotluse teemaga tegelemisel.
— Finantssuutlikkus:
Taotlejad ja partnerid peavad näitama, et:
— neil on viimase kolme suletud bilansi/raamatupidamise aastaaruande põhjal piisav maksevõime, et jätkata tegevust kogu perioodi vältel, mil meedet rakendatakse, ja osaleda selle finantseerimises.
— Vastavus ühenduse programmi reguleerimisalale vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 870/2004 artiklile 2.
— Nagu on sätestatud nõukogu määruse (EÜ) nr 870/2004 I lisas, esinevad taotluses käsitletavad geneetilised
ressursid praegu ühenduse territooriumil.
2. Lepingu sõlmimise kriteeriumid:
Abikõlblikke taotlusi hinnatakse järgmiste kriteeriumide alusel:
1) meetme vastavus ühenduse programmi eesmärkidele;
2) kavandatud töö tehniline kvaliteet;
3) meetme juhtimise kvaliteet;
4) Euroopa lisandväärtus ja tegevuse potentsiaalne mõju;
5) taotleja ja partnerite vahelise koordineerimise kvaliteet;
6) vahendite leidmine meetme jaoks.
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