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Antrasis kvietimas teikti paraiškas pagal Bendrijos žemės ūkio genetinių išteklių išsaugojimo,
apibūdinimo, rinkimo ir naudojimo programą, nustatytą 2004 m. balandžio 24 d. Tarybos Reglamentu (EB) Nr. 870/2004 (1)
Kvietimo kodas: AGRI GEN RES 2006
(2006/C 102/11)
1. PAGRINDINĖ INFORMACIJA

2004 m. balandžio 24 d. Taryba priėmė Reglamentą (EB) Nr. 870/2004 (1) dėl žemės ūkio genetinių išteklių išsaugojimo, apibūdinimo, rinkimo ir naudojimo. Reglamento 5, 6 ir 7 straipsniuose bei I priede
apibrėžiamos veiklos, kurią Bendrija gali finansuoti, rūšys.
Pagal to reglamento 8 straipsnio 1 dalį, pasitarusi su Komitetu, kaip nustatyta reglamento 8 straipsnio 1
dalyje ir 15 straipsnio 2 dalyje, 2004 m. gruodžio mėn. Komisija priėmė darbo programą (2), nustatančią
tikslus, bendrąsias nuostatas ir finansuotinos veiklos rūšis.
Pagal reglamento 9 straipsnį ir 15 straipsnio 2 dalį ir pasitarusi su Komitetu, Europos Komisija (toliau —
Komisija) kviečia teikti paraiškas dėl nurodytos veiklos žemės ūkio genetinių išteklių srityje. Veikla, pristatyta pagal šį kvietimą teikti paraiškas (toliau — kvietimas), gali būti finansuojama turimais 2006 m.
biudžeto asignavimais.

2. TIKSLAI, BENDRIJOS PROGRAMOS TAIKYMO SRITIS IR REIKALAVIMUS ATITINKANTI VEIKLA

2.1. Tikslai
Tarybos reglamentu (EB) Nr. 870/2004 nustatyti Bendrijos programos pagrindiniai tikslai:
— padėti užtikrinti ir pagerinti Bendrijos žemės ūkio genetinių išteklių išsaugojimą, apibūdinimą, rinkimą
ir naudojimą;
— Bendrijos lygmeniu papildyti ir skatinti valstybių narių atliekamus žemės ūkio genetinių išteklių išsaugojimo, apibūdinimo, rinkimo ir naudojimo darbus;
— palengvinti tarptautinių įsipareigojimų, susijusių su žemės ūkio genetiniais ištekliais, koordinavimą.

2.2. Taikymo sritis
Tarybos reglamento (EB) Nr. 870/2004 2 straipsnyje nurodyta ir I priede tiksliai apibrėžta, kad Bendrijos
programa taikoma šiuo metu Bendrijos teritorijoje esantiems augalų, mikrobų ir gyvūnų genetiniams ištekliams, kurie yra arba gali būti naudingi žemės ūkyje.

2.3. Veiksmai
Pagal šį kvietimą Komisija gali finansuoti tris veiklos rūšis, įgyvendinant Bendrijos programą:
— tikslinę veiklą, skirtą žemės ūko genetinių išteklių išsaugojimui, apibūdinimui, įvertinimui, rinkimui,
dokumentavimui, plėtojimui ir naudojimui ex situ, in situ ir ūkyje;
(1) OL L 162, 2004 4 30, p. 18.
(2) Komisijos sprendimas C (2004) 5355, 2004 12 28.
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— bendrą veiklą, skirtą gerinti koordinavimą Bendrijos lygmeniu, visų pirma organizuojant seminarus ir
rengiant ataskaitas, atskirus (nacionalinius, regioninius, vietinius) veiksmus, jau vykdomus valstybėse
narėse, siekiant žemės ūkio genetinių išteklių išsaugojimo, apibūdinimo, įvertinimo, rinkimo, dokumentavimo, plėtojimo ir naudojimo;
— papildomą veiklą, įskaitant informavimą, sklaidą ir patariamąją veiklą.
Veikla, bendrai finansuojama pagal Bendrijos programą, vykdoma ne ilgiau kaip ketverius metus, kaip
nurodyta Tarybos reglamento (EB) Nr. 870/2004 8 straipsnio 2 dalyje.

3. BENDROSIOS PARAIŠKŲ TEIKIMO INSTRUKCIJOS

3.1. Kaip parengti paraišką
Prieš teikdami paraišką, paraiškų teikėjai turėtų atidžiai perskaityti šį kvietimą, Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 870/2004, darbo programą, paraiškų teikėjams skirtą vadovą, ypač dalyvavimo taisykles, ir kitus susijusius dokumentus, kuriuos galima rasti Komisijos tinklavietėje:
http://europa.eu.int/comm/agriculture/envir/biodiv/genres/call_en.htm
Paraiškų teikėjai laikosi paraiškų teikėjams skirtame vadove nurodytų dalyvavimo taisyklių ir šio kvietimo
sąlygų.
Paraiškų teikėjai turi parengti ir pateikti:
— vieną visos paraiškos spausdintą versiją drauge su patvirtinamaisiais dokumentais, pasirašytas paraišką
teikiančios organizacijos teisiškai įgalioto atstovo arba paraiškos teikėjo, jeigu paraišką teikia fizinis
asmuo. Tarp šių dokumentų taip pat turi būti paraiškos laiškas ir biudžeto formos, kurie taip pat turi
būti pasirašyti pirmiau minimo teisiškai įgalioto atstovo arba paraiškos teikėjo. Jeigu paraiškos pateikiamos su keliais partneriais, paraiškos teikėjai privalo užtikrinti, kad kiekvienas partneris taip pat pasirašytų atitinkamas formas;
— savo paraiškos elektroninės versijos CD ROM laikmeną, derančią su Windows XP (1).
Paraiškos turi būti pateiktos Europos Sąjungos oficialiąja kalba. Vis dėlto labai rekomenduojama parengti ir
pateikti paraiškas anglų kalba, siekiant palengvinti nepriklausomų ekspertų tarptautinės grupės vykdomą
paraiškų įvertinimą.

3.2. Kada ir kam siųsti paraiškas
Norėdamas dalyvauti konkurse, dėl tikslinės, bendros ir papildomos veiklos paraiškos teikėjas turi išsiųsti
Komisijai paraiškos spausdintą versiją ir CD ROM laikmenoje ne vėliau 2006 m. birželio 30 d.
Paraiškos turi būti išsiųstos registruotu paštu su gavimo patvirtinimu (pašto antspaudas ant voko yra išsiuntimo datos įrodymas) šiuo adresu:
European Commission
DG AGRI
AGRI RES GEN 2006
Att: Mr Leo Maier
Rue de Genève 1
B-1049 Brussels
Paraiškos bus atmestos, jeigu jos bus išsiųstos po pirmiau nurodytos datos arba jeigu jos bus išsiųstos kitu
pašto adresu nei nurodyta pirmiau. Draudžiama pateikti medžiagą elektroniniu paštu arba faksu.
(1) Paraiškos veiklai pateikiamos PDF („portable document format“, trečios arba paskesnės versijos su nustatytais šriftais)
formatu arba RTF („rich text format“) formatu.
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Prieš pirmiau minimą galutinio termino datą išsiųstos paraiškos, kurių Komisija negaus per 15 kalendorinių
dienų po šio termino, t. y. iki 2006 m. liepos 15 d., bus laikomos neatitinkančiomis reikalavimų. Laiško
gavimo data laikoma ta data, kai Komisija oficialiai jį užregistruoja. Paraiškos teikėjai privalo imtis visų
atsargumo priemonių laikytis šio termino.
Nepažeidžiant finansinio reglamento įgyvendinimo taisyklių 178 straipsnio, vien spausdintos (t. y., be CD
ROM) arba nepilnos paraiškos nebus priimamos pagal šį kvietimą teikti paraiškas.
Jeigu tos pačios paraiškos variantai pateikiami kelis kartus iš eilės, Komisija nagrinėja paskutinį variantą,
gautą iki pirmiau nurodytos datos.

3.3. Procedūra ir grafikas, pagal kurį Komisija nagrinėja paraiškas
Šis vertinimo procesas įgyvendinamas taip, kaip nurodoma paraiškų teikėjams skirtame vadove.
Pirmiausia Komisija tikrina, ar paraiškos atitinka tinkamumo kriterijus, nurodytus paraiškų teikėjams skirtame vadove ir vertintojų vadove.
Tinkamumo kriterijai yra susiję su teisingu ir visišku paraiškos pateikimu (pvz., ar Komisija gavo paraišką
kvietime nurodytą galutinio termino dieną ar iki jos, ar pateikti visi patvirtinamieji dokumentai). Be to,
paraiškos teikėjų, kurie yra vienoje iš Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (1) 93 ir
94 straipsniuose nurodytų situacijų, paraiškos nepriimamos.
Patvirtinamųjų dokumentų, kurie pateikiami kartu su paraiška, įskaitant patvirtinamuosius dokumentus,
susijusius su atitiktimi Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 93 ir 94 straipsniams, sąrašas
yra šio kvietimo I priede.
Paraiškos veiklai, finansuotinai pagal Bendrijos programą, bus atrinktos, remiantis nepriklausomų ekspertų
vertinimu, kaip nurodyta Tarybos reglamento (EB) Nr. 870/2004 9 straipsnio 5 dalyje.
Šiam vertinimui naudojami atrankos ir paramos skyrimo kriterijai yra nurodyti šio kvietimo II priede,
paraiškų teikėjams skirtame vadove ir vertintojų vadove.
Tikimasi, kad paramos gavėjų ir dotacijų sumų sąrašas bus sudarytas iki 2006 m. pabaigos.
Jeigu prašoma dotacija yra skiriama, gavėjas pasirašo su Komisija susitarimą dėl dotacijos eurais, kuriame
nurodomos finansavimo sąlygos ir lygis.
Pasirinkta veikla gali būti pradedama 2007 m. pirmąjį pusmetį. Veiklos pradžios data bus tiksliai nurodyta
susitarime dėl dotacijos.
Jeigu prašoma dotacija neskiriama, paraiškos teikėjas gaus raštišką pranešimą su paraiškos atmetimo priežastimis.

4. FINANSAVIMAS

Finansavimo reikalavimus atitinkančios išlaidos yra apibrėžiamos paraiškos teikėjams skirtame vadove ir
susitarime dėl dotacijos („Bendrųjų reikalavimų“ 14 straipsnyje). Bendrijos įnašas tikslinei veiklai neviršija
50 % visų finansavimo reikalavimus atitinkančių veiklos išlaidų. Bendrijos įnašas bendrai ir papildomai
veiklai neviršija 80 % visų finansavimo reikalavimus atitinkančių veiklos išlaidų.
(1) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
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Veiklai, kuriai pagal šį kvietimą paskirta dotacija, išankstinis finansavimas neteikiamas. Įnašai natūra negali
būti priskiriami finansavimo reikalavimus atitinkančioms išlaidoms.
Paraiškos atrinkimas neįpareigoja Komisijos skirti visą paraiškos teikėjo prašytą sumą. Dotacija jokiu būdu
negali viršyti prašomos sumos.
2006 m. biudžete 3,82 mln. eurų yra numatyti dotacijoms. Biudžeto administravimo institucijos vėliau gali
skirti didesnę, iki 2,0 milijonų eurų sumą. Orientacinės sumos tikslinei, bendrai ir papildomai veiklai yra
tokios:
Veiklos rūšis

Orientacinis ES įnašo dydis turimų lėšų
procentais

Tikslinė veikla

81 %

Bendra veikla

10 %

Papildoma veikla

9 %
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I PRIEDAS
PARAIŠKOS PATEIKIMUI PRIVALOMI DOKUMENTAI

1) Paraiškos teikėjams: paraiškos laiškas, pasirašytas teisiškai įgalioto paraiškos teikėjo organizacijos atstovo arba,
fizinio asmens atveju, — paraiškos teikėjo.
2) Paraiškos teikėjams ir partneriams: tinkamai užpildytos paraiškos formos (visų formų ir paraiškų teikėjams skirto
vadovo 1, 2 ir 3 priedų dokumentai).
3) Paraiškos teikėjams ir partneriams: finansinių įsipareigojimų deklaracijas pasirašo ir datą nurodo atitinkamai teisiškai
įgaliotas paraiškos teikėjo (partnerio) organizacijos atstovas arba, fizinio asmens atveju, — paraiškos teikėjas
(partneris).
4) Kitiems lėšų teikėjams (išskyrus paraiškos teikėjus ir partnerius): jų įnašų įrodymas (kurį bent jau privalo sudaryti
oficialus kiekvieno numatomo lėšų teikėjo finansavimo patvirtinimas, nurodant priemonės pavadinimą ir sumą, kuri
bus skiriama).
5) Paraiškos teikėjams: užpildytas finansinių duomenų lapas ir juridinio asmens identifikavimo lapas su nurodyta data,
kurį turi pasirašyti atitinkamai teisiškai įgaliotas paraiškos teikėjo organizacijos atstovas arba, fizinio asmens atveju,
— paraiškos teikėjas ir partneriai.
6) Paraiškos teikėjams ir partneriams: įstatų kopija ir paskutinė bendroji ataskaita bei tam tikrais atvejais — organizacinės struktūros schema ir darbo tvarkos taisyklės, jeigu jie minimi įstatuose.
7) Paraiškų teikėjams (išskyrus viešąsias įstaigas): garbės pareiškimas su nurodyta data ir pasirašytas paraišką teikiančios
organizacijos teisiškai įgalioto atstovo arba, jei paraišką teikia fizinis asmuo, — paraiškos teikėjo, parengtas pagal
paraiškų teikėjams skirtame vadove nurodytą modelį,
a) nurodantis, kad paraiškos teikėjas nėra vienoje iš šių situacijų:
— bankrutavęs arba likviduojamas, jo reikalus administruoja teismas, yra sudaręs susitarimą su kreditoriais, yra
sustabdęs savo ekonominę veiklą, jam iškelta byla dėl šių dalykų arba jis yra panašioje padėtyje, susidariusioje
dėl panašios nacionalinės teisės aktuose arba reglamentuose numatytos procedūros;
— yra nuteistas dėl nusikaltimo, susijusio su jo profesine veikla, kai sprendimas turi res judicata galią,
— yra padaręs rimtą profesinį nusižengimą, kurį kokiu nors būdu gali įrodyti sutartį sudaranti institucija,
— neįvykdė įsipareigojimų sumokėti socialinio draudimo įmokas ar mokesčius pagal tos šalies, kurioje jis yra
įsisteigęs, arba šalies, kurioje yra sutartį sudaranti institucija, arba šalies, kurioje turi būti vykdoma sutartis,
teisines nuostatas,
— yra priimtas res judicata galią jo atžvilgiu turintis teismo sprendimas dėl sukčiavimo, korupcijos, dalyvavimo
nusikalstamos organizacijos veikloje ar bet kokios kitos neteisėtos Bendrijų finansiniams interesams žalingos
veiklos,
— pagal kitą iš Bendrijos biudžeto finansuojamą viešųjų pirkimų ar dotacijos skyrimo procedūrą yra pripažintas
rimtai pažeidęs sutartį dėl savo sutartinių įsipareigojimų neįvykdymo;
b) nurodanti, kad paraiškos teikėjas sumokėjo savo įmokas socialinio draudimo įstaigai;
c) nurodanti, kad paraiškos teikėjas sumokėjo savo mokesčius ir rinkliavas mokesčių institucijoms toje šalyje,
kurioje yra įsisteigęs paraiškos teikėjas;
d) nurodanti, kad paraiškos teikėjas nedalyvauja su bankrotu, teismo nutarimų vykdymu, likvidacija arba susitarimu
su kreditoriais susijusiame procese.
8) Paraiškų teikėjams (išskyrus viešąsias įstaigas): naujausia pažyma apie paraiškos teikėjo įtraukimą į įmonių registrą,
numatytą valstybės narės, kurioje paraiškos teikėjas įsisteigęs, įstatymuose.
9) Paraiškos teikėjams ir partneriams: pasirašyta interesų konflikto forma su nurodyta data, parengta pagal paraiškų
teikėjų vadove pateiktą modelį.
10) Paraiškų teikėjams (išskyrus viešąsias įstaigas) ir partneriams (išskyrus viešąsias įstaigas): balansai ir metinės sąskaitos
paskutinius trejus finansinius metus, kurių sąskaitos yra uždarytos.
11) Paraiškos teikėjams (išskyrus viešąsias įstaigas), prašantiems 300 000 eurų arba didesnės dotacijos: išorės audito ataskaita, patvirtinanti pastarųjų pasibaigusių finansinių metų ataskaitas ir pateikianti paraiškos teikėjo finansinio
pajėgumo įvertinimą.
12) Paraiškos teikėjams ir partneriams: siūlomą veiklą įgyvendinsiančio personalo gyvenimo aprašymai.
13) Paraiškos teikėjams ir partneriams: rekomendacijos, susijusios su atitinkamoje srityje įgyvendintais bet kokiais kitais
veiksmais.
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II PRIEDAS

1. Atrankos kriterijai
— Techninis pajėgumas:
Paraiškos teikėjai ir partneriai turi įrodyti, kad:
— jie turi būtinus techninius įgūdžius, tiesiogiai susijusius su siūloma veikla;
— turi ne mažiau kaip trejų metų patirtį siūlomo (-ų) dalyko (-ų) srityje.
— Finansinis pajėgumas:
paraiškos teikėjai ir partneriai turi įrodyti, kad:
— remiantis pastarųjų trejų metų uždarytomis balanso ataskaitomis arba metinėmis sąskaitomis, priemonės
vykdymo laikotarpiu jie yra pakankamai mokūs tęsti veiklą ir prisidėti prie jos finansavimo.
— Atitiktis Bendrijos programos taikymo sričiai pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 870/2004 2 straipsnį.
— Kaip nurodyta Tarybos reglamento (EB) Nr. 870/2004 I priede, paraiškoje minimi šiuo metu Bendrijos teritorijoje
esantys genetiniai ištekliai.
2. Skyrimo kriterijai
Tinkamos paraiškos bus vertinamos pagal šiuos kriterijus:
1. veiklos atitiktis Bendrijos programos tikslams;
2. techninė pasiūlyto darbo kokybė;
3. veiklos vadybos kokybė;
4. papildoma nauda Europos lygiu ir galimas poveikis;
5. paraiškos teikėjo ir partnerių veiksmų koordinavimo kokybė;
6. išteklių telkimas veiklai.
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