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Segundo convite à apresentação de propostas para o programa comunitário de conservação, caracterização, recolha e utilização dos recursos genéticos na agricultura, estabelecido pelo Regulamento
(CE) n.o 870/2004 do Conselho, de 24 de Abril de 2004 (1)
Identificador do convite: AGRI GEN RES 2006
(2006/C 102/11)
1. CONTEXTO

Em 24 de Abril de 2004, o Conselho adoptou o Regulamento (CE) n.o 870/2004, que estabelece um
programa comunitário de conservação, caracterização, recolha e utilização dos recursos genéticos na agricultura (1). Este regulamento define, nos seus artigos 5.o, 6.o e 7.o e anexo I, os tipos de acção que a Comunidade pode financiar.
Em conformidade com o disposto no n.o 1 do artigo 8.o e no n.o 2 do artigo 15.o do regulamento e após
consulta do Comité, a Comissão adoptou, em Dezembro de 2004, um programa de trabalho que fixa os
objectivos, disposições gerais e tipos de acção a financiar (2).
Nos termos do artigo 9.o e do n.o 2 do artigo 15.o do regulamento e após consulta do Comité, a Comissão
Europeia (adiante denominada «Comissão») convida à apresentação de propostas no domínio dos recursos
genéticos na agricultura que abranjam as acções em causa. As acções propostas no âmbito do presente
convite à apresentação de propostas (adiante denominado «convite»). Poderão ser financiadas por dotações
disponíveis no orçamento de 2006.

2. OBJECTIVOS E ÂMBITO DO PROGRAMA COMUNITÁRIO E ACÇÕES ELEGÍVEIS

2.1. Objectivos
São os seguintes os principais objectivos do programa comunitário estabelecido pelo Regulamento (CE)
n.o 870/2004 do Conselho:
— contribuir para assegurar e melhorar a conservação, caracterização, recolha e utilização dos recursos
genéticos na agricultura na Comunidade;
— complementar e promover ao nível comunitário os esforços empreendidos nos Estados-Membros em
matéria de conservação, caracterização, recolha e utilização dos recursos genéticos na agricultura;
— facilitar a coordenação no respeitante aos compromissos internacionais em matéria de recursos genéticos na agricultura.

2.2. Âmbito
Conforme referido no artigo 2.o e especificado no anexo I do Regulamento (CE) n.o 870/2004 do Conselho,
o programa comunitário é aplicável aos recursos genéticos vegetais, microbianos ou animais que sejam ou
possam vir a ser úteis na agricultura, existentes actualmente no território da Comunidade.

2.3. Acções
No âmbito do presente convite, a Comissão pode financiar três tipos de acção para a execução do
programa comunitário:
— acções específicas destinadas à conservação ex situ, in situ e na exploração, e à caracterização, avaliação,
recolha, documentação, desenvolvimento e utilização dos recursos genéticos na agricultura;
(1) JO L 162 de 30.4.2004, p. 18.
(2) Decisão da Comissão C (2004) 5355 de 28.12.2004.
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— acções concertadas destinadas a melhorar a coordenação, ao nível comunitário, sobretudo mediante a
organização de seminários e a preparação de relatórios, de acções pontuais (nacionais, regionais e
locais) já em curso nos Estados-Membros nos domínios da conservação, caracterização, avaliação,
recolha, documentação, desenvolvimento e utilização dos recursos genéticos na agricultura;
— acções de acompanhamento, incluindo informação, divulgação e assessoria.
As acções cofinanciadas no âmbito do programa comunitário têm uma duração máxima de quatro anos,
conforme precisa o n.o 2 do artigo 8.o do Regulamento (CE) n.o 870/2004 do Conselho.

3. INDICAÇÕES GERAIS PARA A APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS

3.1. Como preparar uma proposta
Antes de apresentarem a candidatura, os proponentes devem ler atentamente o presente convite, o Regulamento (CE) n.o 870/2004, o programa de trabalho, o Guia do Proponente, especialmente as regras de participação, e toda a documentação pertinente disponível no seguinte sítio web da Comissão:
http://europa.eu.int/comm/agriculture/envir/biodiv/genres/call_en.htm
Os proponentes devem cumprir as regras de participação constantes do Guia do Proponente e satisfazer as
condições enunciadas no presente convite.
Os proponentes devem preparar e apresentar:
— uma cópia da candidatura completa, em papel, acompanhada dos documentos comprovativos assinados
pelo representante devidamente autorizado da organização proponente ou, tratando-se de pessoa
singular, pelo proponente. Estes documentos devem incluir ainda uma carta de candidatura e os formulários de orçamento, que devem ser igualmente assinados pelo representante devidamente autorizado
ou pelo proponente, consoante o caso. Tratando-se de propostas de vários parceiros, devem os proponentes assegurar-se de que os formulários pertinentes são assinados por todos os parceiros;
— uma versão electrónica da candidatura em CD-ROM compatível com Windows XP (1).
As propostas devem ser apresentadas numa língua oficial da União Europeia. Contudo, recomenda-se vivamente que a proposta seja preparada e apresentada em inglês para facilitar a avaliação por um grupo internacional de peritos independentes.

3.2. Como e a quem enviar as propostas
Para serem admissíveis, as propostas para acções específicas, concertadas e de acompanhamento devem ser
enviadas pelo proponente à Comissão até 30 de Junho de 2006, sob forma de uma cópia em papel e uma
em CD-ROM.
As propostas devem ser enviadas pelo correio, sob registo e com aviso de recepção (o carimbo do correio
no sobrescrito constitui a prova da data de envio), para o seguinte endereço:
Comissão Europeia
DG AGRI
«AGRI RES GEN 2006»
A/c Leo Maier
Rue de Genève 1
B-1049 Bruxelles
As propostas enviadas após aquela data-limite ou para endereço postal diferente do indicado serão rejeitadas. Não é permitida a apresentação de propostas por correio electrónico nem por telecópia.
(1) As propostas de acção devem ser apresentadas nos formatos PDF («portable document format», versão 3 ou mais
recente, com fontes incorporadas) ou RTF («rich text format»).
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As propostas enviadas até à data-limite supra mas não recebidas pela Comissão no prazo de 15 dias a
contar dessa data, ou seja, até 15 de Julho de 2006, não serão admissíveis. O correio considera-se recebido
na data em que é formalmente registado pela Comissão. Incumbe aos proponentes a responsabilidade de
assegurarem as necessárias precauções para que esse prazo seja respeitado.
Sem prejuízo do disposto no artigo 178.o das regras de execução do Regulamento Financeiro, não serão
aceites no âmbito do presente convite propostas apresentadas apenas em papel (ou seja, sem o CD-ROM)
ou incompletas.
Caso sejam apresentadas sucessivas versões da mesma proposta, a Comissão apreciará a última versão recebida antes da data-limite indicada.

3.3. Processo e calendário seguidos pela Comissão para tratamento das propostas
O processo de avaliação a seguir descrito é aplicado conforme expõe o Guia do Proponente.
Em primeiro lugar, a Comissão aprecia as propostas à luz dos critérios de admissibilidade indicados no
Guia do Proponente e no Guia do Avaliador.
Os critérios de admissibilidade referem-se à correcção e à completude da proposta (designadamente,
recepção da proposta pela Comissão dentro do prazo-limite indicado no convite e completude da documentação comprovativa). Por outro lado, serão excluídos os proponentes que se encontrem numa das
situações referidas nos artigos 93.o e 94.o do Regulamento (CE, Euratom) n.o 1605/2002 do Conselho (1).
A lista dos documentos comprovativos que devem acompanhar a proposta, incluindo os relativos ao
cumprimento do disposto nos artigos 93.o e 94.o do Regulamento (CE, Euratom) n.o 1605/2002, consta do
anexo I do presente convite.
As propostas de acções a financiar no âmbito do programa comunitário serão seleccionadas com base
numa avaliação por peritos independentes, nos termos do n.o 5 do artigo 9.o do Regulamento (CE) n.o 870/
/2004.
Os critérios de selecção e atribuição orientadores dessa avaliação constam do anexo II do presente convite,
do Guia do Proponente e do Guia do Avaliador.
Prevê-se que a lista dos beneficiários e dos montantes das subvenções concedidas seja elaborada até ao final
de 2006.
Se a subvenção pedida for concedida, o beneficiário deverá assinar uma convenção de subvenção com a
Comissão, expressa em euros, que estipulará as condições e o nível de financiamento.
A data de arranque prevista para as acções seleccionadas situa-se entre inícios e meados de 2007. A data
de arranque da acção será fixada na convenção de subvenção.
Se a subvenção pedida não for concedida, o proponente será informado por escrito desse facto, assim
como dos motivos da rejeição da proposta.

4. FINANCIAMENTO

Os custos elegíveis são definidos no Guia do Proponente e na convenção de subvenção (artigo 14.o das
Condições Gerais). A contribuição comunitária para as acções específicas não excede 50 % do custo elegível
total da acção. A contribuição comunitária para as acções concertadas e para as acções de acompanhamento não excede 80 % do custo elegível total da acção.
(1) JO L 248 de 16.9.2002, p. 1.
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Não são concedidos pré-financiamentos para as acções contempladas com subvenções no âmbito do
presente convite. As eventuais contribuições em espécie não constituem custos elegíveis.
A selecção de uma proposta não obriga a Comissão a conceder a totalidade do montante pedido pelo
proponente. Em nenhuma circunstância a subvenção excederá o montante pedido.
O orçamento de 2006 prevê 3,82 milhões de EUR para subvenções. Numa fase posterior, as autoridades
orçamentais poderão conceder um aumento até 2,0 milhões de euros. São os seguintes os montantes indicativos para as acções específicas, concertadas e de acompanhamento:
Tipo de acção

Contribuição UE indicativa (% dos fundos
disponíveis) funds(millions)

Acção específica

81 %

Acção concertada

10 %

Acção de acompanhamento

9%
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ANEXO I
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A APRESENTAÇÃO DE UMA PROPOSTA

1) Para proponentes: carta de candidatura, assinada pelo representante devidamente autorizado da organização proponente ou, tratando-se de pessoa singular, pelo proponente.
2) Para proponentes e parceiros: formulários de candidatura, devidamente preenchidos (todos os formulários e documentos referidos nos anexos 1, 2 e 3 do Guia do Proponente).
3) Para proponentes e parceiros: as declarações de compromisso financeiro devem ser datadas e assinadas pelo representante devidamente autorizado da organização proponente/parceira ou, tratando-se de pessoa singular, pelo
proponente/parceiro, consoante o caso.
4) Para outras entidades financiadoras (excluindo proponentes e parceiros): prova dessas contribuições (que devem
consistir, pelo menos, numa declaração oficial de financiamento de cada um dos financiadores previstos, com
menção do título da acção e do montante da respectiva contribuição).
5) Para proponentes: ficha de identificação financeira e ficha de identificação de pessoa jurídica, datadas e assinadas
pelo representante devidamente autorizado da organização proponente ou, tratando-se de pessoa singular, pelo
proponente e pelos seus parceiros, consoante o caso.
6) Para proponentes e parceiros: uma cópia dos estatutos e do mais recente relatório geral de actividades, acompanhados do organograma e do regulamento interno, se mencionados nos estatutos.
7) Para proponentes (excepto organismos públicos): Declaração sob compromisso de honra, assinada e datada pelo
representante devidamente autorizado da organização proponente ou, tratando-se de pessoa singular, pelo proponente, elaborada de acordo com o modelo constante do Guia do Proponente,
a) afirmando que o proponente não se encontra em nenhuma das seguintes situações:
— falência, liquidação, liquidação judicial ou concordata, cessação de actividades ou qualquer outra análoga, ou
em processo de falência ou outro da mesma natureza previsto em legislação e regulamentação nacionais,
— condenação por sentença transitada em julgado por qualquer delito que afecte a sua idoneidade profissional,
— culpa profissional grave, comprovada por qualquer meio que as entidades adjudicadoras possam apresentar,
— incumprimento das suas obrigações de pagamento de contribuições para a segurança social ou de impostos
decorrentes das disposições legais do país em que se encontrem estabelecidos, do país da entidade adjudicadora ou ainda do país em que deva ser cumprido o contrato,
— condenação por sentença transitada em julgado por fraude, corrupção, participação em organização criminosa ou qualquer outra actividade ilegal que prejudique os interesses financeiros das Comunidades,
— incumprimento grave das suas obrigações contratuais, declarado na sequência de um processo de adjudicação
de um contrato ou de outro processo de concessão de uma subvenção financiados pelo orçamento comunitário;
b) afirmando que o proponente pagou as suas contribuições ao organismo de segurança social;
c) afirmando que o proponente pagou os seus impostos e contribuições às autoridades fiscais do país onde está
estabelecido;
d) afirmando que o proponente não se encontra envolvido em processos relacionados com falência, liquidação judicial, liquidação ou concordata preventiva.
8) Para proponentes (excepto organismos públicos): extracto recente de inscrição do proponente no registo profissional
estabelecido pela legislação do Estado-Membro em que se encontre estabelecido.
9) Para proponentes e parceiros: declaração referente a conflitos de interesses, datada e assinada, de acordo com o
modelo constante do Guia do Proponente.
10) Para proponentes (excepto organismos públicos) e parceiros (excepto organismos públicos): balanços e contas
anuais dos três últimos exercícios financeiros encerrados.
11) Para proponentes (excepto organismos públicos) quando a subvenção pedida seja igual ou superior a 300 000 EUR:
um relatório de auditoria externa elaborado por um auditor autorizado, que certifique as contas do último exercício
financeiro encerrado e contenha uma avaliação da viabilidade financeira do proponente.
12) Para proponentes e parceiros: curricula vitae do pessoal que executará a acção proposta.
13) Para proponentes e parceiros: referências a quaisquer outras acções concluídas no domínio em causa.
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ANEXO II

1. Critérios de selecção:
— Capacidade técnica:
Proponentes e parceiros devem demonstrar que possuem:
— as competências técnicas necessárias directamente pertinentes para a acção proposta;
— no mínimo, três anos de experiência de tratamento das matérias objecto da proposta.
— Capacidade financeira:
Proponentes e parceiros devem demonstrar que possuem:
— solvibilidade adequada, com base nas três últimas contas anuais e balanços encerrados, para manter a sua actividade ao longo do período de execução da acção e para participar no seu financiamento.
— Compatibilidade com o âmbito do programa comunitário, estabelecido no artigo 2.o do Regulamento (CE)
n.o 870/2004 do Conselho.
— Em conformidade com o anexo I do Regulamento (CE) n.o 870/2004 do Conselho, os recursos genéticos abrangidos pela proposta devem existir actualmente no território da Comunidade.
2. Critérios de atribuição:
As propostas elegíveis serão avaliadas em função dos seguintes critérios:
1. Pertinência da acção relativamente aos objectivos do programa comunitário;
2. Qualidade técnica do trabalho proposto;
3. Qualidade da gestão da acção;
4. Valor acrescentado europeu e impacto potencial da acção;
5. Qualidade da coordenação entre o proponente e seus parceiros;
6. Mobilização de recursos para a acção.
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