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Otrais uzaicinājums iesniegt priekšlikumus Kopienas programmai par lauksaimniecības ģenētisko
resursu saglabāšanu, raksturošanu, vākšanu un izmantošanu, kas izveidota ar Padomes 2004. gada
24. aprīļa Regulu (EK) Nr. 870/2004
Uzaicinājuma kods: AGRI GEN RES 2006
(2006/C 102/11)
1. IEVADS

Padome 2004. gada 24. aprīlī pieņēma Regulu (EK) Nr. 870/2004 (1) par ģenētisko resursu saglabāšanu,
raksturošanu, vākšanu un izmantošanu lauksaimniecībā. Regulas 5., 6. un 7. pantā un I pielikumā ir
noteikti tie darbību veidi, ko Kopiena var finansēt.
Saskaņā ar minētās regulas 8. panta 1. punktu, apspriedusies ar Komiteju, kā noteikts regulas 8. panta
1. punktā un 15. panta 2. punktā, Komisija 2004. gada decembrī pieņēma darba programmu (2), kurā izklāstīti mērķi, vispārīgie noteikumi un finansējamo darbību veidi.
Saskaņā ar minētās regulas 9. pantu un 15. panta 2. punktu, apspriedusies ar Komiteju, Eiropas Komisija
(turpmāk tekstā — “Komisija”) aicina iesniegt pieteikumus par attiecīgajām darbībām lauksaimniecības
ģenētisko resursu jomā. Darbības, kas ierosinātas saskaņā ar šo uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus
(turpmāk tekstā — “uzaicinājums”), var tikt finansētas ar 2006. gada budžetā pieejamajām apropriācijām.

2. KOPIENAS PROGRAMMAS MĒRĶI UN DARBĪBAS JOMA, KĀ ARĪ PIEMĒROTĀS DARBĪBAS

2.1. Mērķi
Ar Padomes Regulu (EK) Nr. 870/2004 izveidotās Kopienas programmas galvenie mērķi ir šādi:
— palīdzēt nodrošināt un uzlabot ģenētisko resursu saglabāšanu, raksturošanu, vākšanu un izmantošanu
lauksaimniecībā Kopienas teritorijā;
— Kopienas līmenī papildināt un sekmēt darbu, ko dalībvalstīs veic, lai saglabātu, raksturotu, vāktu un
izmantotu ģenētiskos resursus lauksaimniecībā;
— sekmēt koordināciju starptautisko iniciatīvu jomā, kas saistītas ar ģenētiskajiem resursiem lauksaimniecībā.

2.2. Darbības joma
Kā minēts Padomes Regulas (EK) Nr. 870/2004 2. pantā un precizēts tās I pielikumā, šī Kopienas
programma attiecas uz augu, mikrobu un dzīvnieku ģenētiskajiem resursiem, kurus izmanto vai kurus
varētu izmantot lauksaimniecībā un kuri pašreiz ir Kopienas teritorijā.

2.3. Darbības
Saskaņā ar šo uzaicinājumu Komisija var finansēt trīs veidu darbības Kopienas programmas īstenošanai:
— mērķtiecīgas darbības, kas vērstas uz ģenētisko resursu saglabāšanu, raksturošanu, vākšanu, dokumentēšanu, attīstību un izmantošanu lauksaimniecībā ex situ, in situ un lauku saimniecībās;
(1) OV L 162, 30.4.2004., 18. lpp.
(2) Komisijas Lēmums K (2004) 5355, 28.12.2004.
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— saskaņotas darbības, kas vērstas uz to, lai Kopienas līmenī uzlabotu koordināciju, galvenokārt organizējot seminārus un sagatavojot ziņojumus, starp atsevišķām (valsts, reģionāla, vietēja mēroga)
darbībām, kuras dalībvalstīs jau tiek veiktas, lai saglabātu, raksturotu, novērtētu, vāktu, dokumentētu,
attīstītu un izmantotu ģenētiskos resursus lauksaimniecībā;
— papildu darbības, ieskaitot informatīvas, rezultātu izplatīšanas un konsultatīvas darbības.
Saskaņā ar Kopienas programmu līdzfinansēto darbību maksimālais ilgums ir četri gadi, kā norādīts
Padomes Regulas (EK) Nr. 870/2004 8. panta 2. punktā.

3. VISPĀRĪGI NORĀDĪJUMI PRIEKŠLIKUMU IESNIEGŠANAI

3.1. Priekšlikuma sagatavošana
Pirms pieteikšanās priekšlikumu iesniedzējiem uzmanīgi jāizlasa šis uzaicinājums, Padomes Regula (EK)
Nr. 870/2004, darba programma, priekšlikuma iesniedzēja rokasgrāmata, jo īpaši dalības noteikumi, un visi
citi būtiskie dokumenti, kas pieejami šajā Komisijas tīmekļa vietnē:
http://europa.eu.int/comm/agriculture/envir/biodiv/genres/call_en.htm
Priekšlikumu iesniedzējiem jāizpilda priekšlikuma iesniedzēja rokasgrāmatā precizētie dalības noteikumi un
šā uzaicinājuma nosacījumi.
Priekšlikumu iesniedzējiem jāsagatavo un jāiesniedz:
— pilns pieteikums vienā eksemplārā papīra formā, kam pievienoti apliecinošie dokumenti, kurus parakstījis priekšlikuma iesniedzējas organizācijas likumīgi pilnvarotais pārstāvis vai fiziskas personas gadījumā — priekšlikuma iesniedzējs. Šajos dokumentos jāiekļauj arī pieteikuma vēstule un finanšu veidlapas, uz kurām arī jābūt iepriekšminētā likumīgi pilnvarotā pārstāvja vai priekšlikuma iesniedzēja
parakstam. Priekšlikumu iesniedzējiem, kam ir vairāki partneri, jānodrošina, lai attiecīgās veidlapas
parakstītu arī katrs partneris.
— pieteikuma elektroniskā versija lasāmatmiņas kompaktdiskā, kas savietojams ar operētājsistēmu
Windows XP (1).
Priekšlikumi jāiesniedz vienā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām. Tomēr, lai starptautiskai neatkarīgu ekspertu grupai atvieglotu novērtēšanas darbu, ļoti ieteicams priekšlikumus sagatavot un iesniegt angļu
valodā.

3.2. Priekšlikumu nosūtīšanas termiņš un adresāts
Lai priekšlikumu mērķtiecīgām darbībām, saskaņotām darbībām un papildu darbībām uzskatītu par piemērotu, tam jāsastāv no viena eksemplāra papīra formā un viena lasāmatmiņas kompaktdiska un priekšlikuma
iesniedzējam tas jānosūta Komisijai ne vēlāk kā 2006. gada 30. jūnijā.
Priekšlikumi jānosūta ierakstītu sūtījumu veidā ar saņemšanas apstiprinājumu (pasta zīmoga datumu
uzskatīs par nosūtīšanas dienu) uz šādu adresi:
European Commission
DG AGRI
“AGRI RES GEN 2006”
Att: Mr Leo Maier
Rue de Genève 1
B-1049 Brussels
Priekšlikumi tiks noraidīti, ja tie būs nosūtīti pēc iepriekš norādītā termiņa vai ja tie būs nosūtīti uz citām
pasta adresēm, kas nav norādītas še iepriekš. Sūtījumi pa e-pastu vai faksu nav atļauti.
(1) Darbību pieteikumi jāiesniedz PDF formātā (portatīvā dokumenta formāta 3. vai jaunākā versijā, ar iegultiem fontiem)
vai RTF formātā (“Rich Text Format”).
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Priekšlikumi, kas būs nosūtīti iepriekšminētajā termiņā, bet kurus Komisija nebūs saņēmusi piecpadsmit
kalendāro dienu laikā pēc termiņa, t.i., līdz 2006. gada 15. jūlijam, netiks izskatīti. Sūtījumu uzskatīs par
saņemtu dienā, kad tas oficiāli reģistrēts Komisijā. Rūpēties par termiņa ievērošanu ir priekšlikumu
iesniedzēju pienākums.
Neskarot Finanšu regulas īstenošanas noteikumu 178. pantu, šā uzaicinājuma ietvaros noraidīs priekšlikumus, kas iesniegti tikai papīra formā (t.i., bez lasāmatmiņas kompaktdiska) vai ir nepilnīgi.
Ja viens un tas pats priekšlikums tiks iesniegts vairākkārt, Komisija izskatīs jaunāko versiju, kas saņemta
iepriekš norādītajā termiņā.

3.3. Procedūra un grafiks, ko Komisija ievēros, izskatot priekšlikumus
Novērtēšanas process, kā norādīts priekšlikuma iesniedzēja rokasgrāmatā, būs šāds.
Vispirms Komisija pārbaudīs, vai priekšlikums atbilst kritērijiem, kas norādīti priekšlikuma iesniedzēja
rokasgrāmatā un novērtētāja rokasgrāmatā.
Šie atbilstības kritēriji ir saistīti ar to, vai priekšlikums ir noformēts pareizi un pilnīgi (piemēram, vai Komisija priekšlikumu ir saņēmusi uzaicinājumā norādītajā termiņā un vai apliecinošie dokumenti ir izsmeļoši).
Turklāt tiks izslēgti tie priekšlikumu iesniedzēji, kuri atrodas vienā no Padomes Regulas (EK, Euratom)
Nr. 1605/2002 (1) minētajām situācijām.
Apliecinošie dokumenti, kuri jāpievieno priekšlikumam, ieskaitot apliecinošos dokumentus, kas saistīti ar
Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 93. un 94. pantu, ir uzskaitīti šā uzaicinājuma I pielikumā.
Priekšlikumus finansējamām darbībām saskaņā ar Kopienas programmu izvēlēsies, pamatojoties uz neatkarīgu ekspertu vērtējumu, kā minēts Padomes Regulas (EK) Nr. 870/2004 9. panta 5. punktā.
Izvēles un piešķiršanas kritēriji, kurus izmantos šajā novērtējumā, ir izklāstīti šā uzaicinājuma II pielikumā,
priekšlikuma iesniedzēja rokasgrāmatā un novērtētāja rokasgrāmatā.
Saņēmēju un piešķirto subsīdiju summu sarakstu paredzēts izveidot līdz 2006. gada beigām.
Ja pieprasītā subsīdija tiks piešķirta, saņēmēju aicinās parakstīt subsīdiju līgumu ar Komisiju, kurā būs
precizēti nosacījumi un finansējuma apmērs, izteikts euro.
Izvēlētās darbības paredzēts uzsākt 2007. gada sākumā vai vidū. Darbības uzsākšanas datums tiks precizēts
subsīdiju nolīgumā.
Ja pieprasītā subsīdija netiks piešķirta, tad priekšlikuma iesniedzēju rakstiski informēs, norādot priekšlikuma
noraidīšanas iemeslus.

4. FINANSĒJUMS

Attaisnotās izmaksas ir noteiktas priekšlikuma iesniedzēja rokasgrāmatā un subsīdiju nolīgumā (vispārējo
nosacījumu 14. pantā). Kopienas ieguldījums mērķa darbībās nepārsniedz 50 % no kopējām attaisnotajām
darbības izmaksām. Kopienas ieguldījums saskaņotajās un papildu darbībās nepārsniedz 80 % no kopējām
attaisnotajām darbības izmaksām.
(1) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
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Darbībām, par kurām šajā uzaicinājumā piešķir subsīdiju, iepriekšējs finansējums nav paredzēts. Ieguldījums natūrā neietilpst attaisnotajās izmaksās.
Ja Komisija priekšlikumu ir izvēlējusies, tas vēl nenozīmē, ka tiks piešķirta visa priekšlikuma iesniedzēja
pieprasītā summa. Subsīdija nekādā ziņā nepārsniegs pieprasīto summu.
2006. gada budžetā subsīdijām ir paredzēti 3,82 miljoni euro. Budžeta lēmējinstitūcijas vēlākos posmos
papildus var piešķirt līdz 2,0 miljoniem euro. Mērķtiecīgām darbībām, saskaņotām darbībām un papildu
darbībām paredzamā finansējuma daļa ir šāda.
Darbības veids

Paredzamais ES ieguldījums % no
pieejamiem līdzekļiem

Mērķtiecīga darbība

81 %

Saskaņota darbība

10 %

Papildu darbība

9%
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I PIELIKUMS
PRIEKŠLIKUMA IESNIEGŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI

1) Priekšlikumu iesniedzējiem: pieteikuma vēstule, ko parakstījis priekšlikuma iesniedzējas organizācijas likumīgi pilnvarotais pārstāvis vai fiziskas personas gadījumā — priekšlikuma iesniedzējs.
2) Priekšlikumu iesniedzējiem un partneriem: pienācīgi aizpildītas pieteikuma veidlapas (visas veidlapas un dokumenti,
kas minēti priekšlikuma iesniedzēja rokasgrāmatas 1., 2. un 3. pielikumā).
3) Priekšlikumu iesniedzējiem un partneriem: uz paziņojumiem par finanšu saistībām jābūt norādītam datumam un
jābūt attiecīgi priekšlikuma iesniedzējas organizācijas vai tās partnera likumīgi pilnvarotā pārstāvja vai fiziskas
personas gadījumā — priekšlikuma iesniedzēja parakstam un partnera parakstam.
4) Citiem finansētājiem (izņemot priekšlikuma iesniedzējus un partnerus): šādu ieguldījumu apliecinājums (kurā jāiekļauj vismaz oficiāls katra paredzētā finansētāja finansējuma apliecinājums, kurā minēts pasākuma nosaukums un
ieguldījuma summa).
5) Priekšlikumu iesniedzējiem: aizpildītas bankas datu veidlapas un juridiskās personas identifikācijas veidlapas, uz
kurām jābūt norādītam datumam un jābūt attiecīgi priekšlikuma iesniedzējas organizācijas likumīgi pilnvarotā
pārstāvja vai fiziskas personas gadījumā — priekšlikuma iesniedzēja parakstam un partneru parakstam.
6) Priekšlikumu iesniedzējiem un partneriem: statūtu kopija un jaunākais vispārīgais ziņojums, kā arī attiecīgā gadījumā organigramma un reglaments, ja tie minēti statūtos.
7) Priekšlikumu iesniedzējiem (izņemot valsts iestādes): notariāli apstiprināts apliecinājums, kuru parakstījis un datējis
priekšlikuma iesniedzējas organizācijas likumīgi pilnvarotais pārstāvis vai fiziskas personas gadījumā — priekšlikuma iesniedzējs un kurš sagatavots saskaņā ar priekšlikuma iesniedzēja rokasgrāmatā iekļauto paraugu,
a) norādot, ka priekšlikuma iesniedzējs neatrodas nevienā no šādām situācijām:
— bankrots vai likvidācija, tiesa iecēlusi administratoru, noslēgta vienošanās ar kreditoriem, pārtraukta uzņēmējdarbība, notiek tiesas procesi saistībā ar šiem jautājumiem vai analoģiska situācija, kas izriet no attiecīgās
valsts tiesību aktos vai noteikumos paredzētas līdzīgas procedūras,
— ar spēkā stājušos tiesas spriedumu atzīta vaina pārkāpumā, kas saistīts ar profesionālo ētiku,
— atzīta vaina smagā profesionālās ētikas pārkāpumā, kas pierādīts ar jebkādiem līdzekļiem, kurus līgumslēdzēja
iestāde var pamatot,
— nav izpildītas saistības attiecībā uz sociālās apdrošināšanas iemaksām vai nodokļu nomaksu saskaņā ar reģistrācijas valsts tiesību normām vai līgumslēdzējas iestādes valsts tiesību normām, vai tās valsts tiesību
normām, kurā paredzēta līguma izpilde,
— pasludināts spēkā stājies tiesas spriedums par krāpšanu, korupciju, līdzdalību noziedzīgā grupējumā vai par
citu nelikumīgu darbību, kas kaitē Kopienu finansiālajām interesēm,
— pēc citas no Kopienas budžeta finansētas valsts pasūtījuma procedūras vai pabalsta piešķiršanas procedūras
atzīta vaina smagā līguma pārkāpumā līgumsaistību neizpildes dēļ;
b) norādot, ka priekšlikuma iesniedzējs ir veicis sociālās apdrošināšanas iemaksas;
c) norādot, ka priekšlikuma iesniedzējs ir nomaksājis nodokļus un nodevas attiecīgām nodokļu iestādēm valstī, kurā
priekšlikuma iesniedzējs reģistrēts;
d) norādot, ka priekšlikuma iesniedzējs nav iesaistīts tiesas procesos sakarā ar bankrotu, strīdu izšķiršanu tiesas ceļā,
likvidāciju vai mierizlīgumu ar kreditoriem.
8) Priekšlikumu iesniedzējiem (izņemot valsts iestādes): izraksts par viņa pēdējo reģistrāciju no profesionālās darbības
reģistra, kā paredzēts tās dalībvalsts tiesību aktos, kurā priekšlikuma iesniedzējs ir reģistrēts.
9) Priekšlikumu iesniedzējiem un partneriem: datēta un parakstīta veidlapa par interešu konfliktiem, kas sagatavota
saskaņā ar priekšlikuma iesniedzēja rokasgrāmatā norādīto paraugu.
10) Priekšlikumu iesniedzējiem (izņemot valsts iestādes) un partneriem (izņemot valsts iestādes): bilances un gada
pārskati par pēdējiem trīs slēgtajiem finanšu gadiem.
11) Priekšlikumu iesniedzējiem (izņemot valsts iestādes), kuri pieprasa 300 000 euro vai lielāku subsīdiju: apstiprināta
revidenta sagatavots ārējās revīzijas ziņojums, kurā apstiprināti pēdējā slēgtā finanšu gada pārskati un sniegts priekšlikuma iesniedzēja finansiālās dzīvotspējas novērtējums.
12) Priekšlikumu iesniedzējiem un partneriem: personāla, kas veiks ierosināto darbību, dzīves apraksti.
13) Priekšlikumu iesniedzējiem un partneriem: atsauksmes saistībā ar citām darbībām, kas pabeigtas attiecīgajā jomā.

C 102/19

C 102/20

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis
II PIELIKUMS

1. Izvēles kritēriji
— Tehniskais nodrošinājums
Priekšlikumu iesniedzējiem un partneriem jāpierāda, ka
— viņiem ir ierosinātās darbības veikšanai vajadzīgās tehniskās prasmes;
— viņiem ir vismaz trīs gadu pieredze darbā ar ierosināto jautājumu(-iem).
— Finansiālais nodrošinājums
Priekšlikumu iesniedzējiem un partneriem jāpierāda, ka
— viņiem ir pietiekama maksātspēja, ko pierāda pēdējās trīs slēgtās bilances vai gada pārskati, lai nepārtrauktu
savu darbību visu pasākuma veikšanas laiku un lai piedalītos pasākuma finansēšanā.
— Atbilstība Kopienas programmas darbības jomai, kā minēts Padomes Regulas (EK) Nr. 870/2004 2. pantā.
— Kā norādīts Padomes Regulas (EK) Nr. 870/2004 I pielikumā, ģenētiskie resursi, uz kuriem attiecas priekšlikums,
pašreiz atrodas Kopienas teritorijā.
2. Piešķiršanas kritēriji
Piemērotos priekšlikumus novērtēs, ņemot vērā turpmāk norādītos kritērijus.
1. Darbības atbilstība Kopienas programmas mērķiem.
2. Ierosinātā darba tehniskā kvalitāte.
3. Darbības vadības kvalitāte.
4. Ar darbību panāktā Eiropas pievienotā vērtība un potenciālā ietekme.
5. Priekšlikuma iesniedzēja un partneru savstarpējās koordinācijas kvalitāte.
6. Darbībai vajadzīgo resursu mobilizēšana.
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