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Druhá výzva na podávanie návrhov pre program Spoločenstva na uchovávanie, opis, zber
a využívanie genetických zdrojov v poľnohospodárstve ustanovený nariadením Rady (ES)
č. 870/2004 z 24. apríla 2004 (1)
Identifikátor výzvy: AGRI RES GEN 2006
(2006/C 102/11)
1. SÚVISLOSTI

Dňa 24. apríla 2004 prijala Rada nariadenie (ES) č. 870/2004 (1) o uchovávaní, opise, zbere a využívaní
genetických zdrojov v poľnohospodárstve. V nariadení sa v článkoch 5, 6 a 7 a v prílohe I vymedzujú
druhy činností, ktoré Spoločenstvo môže financovať.
V súlade s článkom 8 ods. 1 daného nariadenia a po porade s výborom, tak ako je stanovené v článku 8
ods. 1 a v článku 15 ods. 2 daného nariadenia, prijala Komisia v decembri 2004 pracovný program (2),
v ktorom sa stanovujú ciele, všeobecné podmienky a druhy financovaných činností.
V súlade s článkom 9 a článkom 15 ods. 2 príslušného nariadenia
komisia (ďalej len „Komisia“) vyzýva k podávaniu žiadostí
v poľnohospodárstve vzťahujúcich sa na príslušné činnosti. Činnosti
predkladanie návrhov (ďalej len „výzva“) by mohli byť financované z
ných z rozpočtu v roku 2006.

a po porade s výborom Európska
v oblasti genetických zdrojov
predložené v rámci tejto výzvy na
rozpočtových prostriedkov dostup-

2. CIELE, ROZSAH PÔSOBNOSTI PROGRAMU SPOLOČENSTVA A OPRÁVNENÉ ČINNOSTI

2.1. Ciele
Hlavné ciele programu Spoločenstva ustanoveného nariadením Rady (ES) č. 870/2004 sú:
— pomôcť pri zabezpečovaní a zlepšovaní uchovávania, opisu, zberu a využívania genetických zdrojov
v poľnohospodárstve v Spoločenstve,
— na úrovni Spoločenstva doplniť a podporiť práce vykonané v členských štátoch v oblasti uchovávania,
opisu, zberu a využívania genetických zdrojov v poľnohospodárstve,
— uľahčiť koordináciu v
v poľnohospodárstve.

oblasti medzinárodných

záväzkov,

pokiaľ

ide

o

genetické

zdroje

2.2. Rozsah pôsobnosti
Ako je uvedené v článku 2 a bližšie určené v prílohe I nariadenia Rady (ES) č. 870/2004 program Spoločenstva sa uplatňuje na rastlinné, mikrobiálne a živočíšne genetické zdroje, ktoré sú alebo by mohli byť
užitočné pre poľnohospodárstvo, a ktoré sa v súčasnosti nachádzajú na území Spoločenstva.

2.3. Činnosti
V rámci tejto výzvy môže Komisia financovať tri druhy činností na účely implementácie programu Spoločenstva:
— cielené činnosti v poľnohospodárstve zamerané na uchovávanie, opis, vyhodnocovanie, zber, dokumentovanie, rozvoj a využívanie genetických zdrojov ex situ, in situ a na hospodárstvach,
(1) Ú. v. EÚ L 162, 30.4.2004, s. 18.
(2) Rozhodnutie Komisie K(2004) 5355 z 28.12.2004.
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— zosúladené činnosti zamerané na zlepšenie koordinácie na úrovni Spoločenstva, najmä prostredníctvom
organizovania seminárov a prípravou správ, jednotlivých (národných, regionálnych, miestnych) činností
v oblasti uchovávania, opisu, vyhodnocovania, zberu, dokumentovania, rozvoja a využívania genetických zdrojov v poľnohospodárstve, ktoré sa už v členských štátoch uskutočňujú,
— sprievodné činnosti vrátane informačných, rozširovacích a poradenských činností.
Maximálne obdobie trvania činností spolufinancovaných programom Spoločenstva je 4 roky, tak ako je
stanovené v článku 8 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 870/2004.

3. VŠEOBECNÉ POKYNY K PREDKLADANIU NÁVRHOV

3.1. Ako pripraviť návrh
Pred podaním žiadosti by si navrhovatelia mali dôkladne prečítať túto výzvu, nariadenie Rady (ES)
č. 870/2004, pracovný program, príručku pre navrhovateľov, najmä pravidlá účasti a iné príslušné dokumenty, ktoré sú k dispozícii na internetovej stránke Komisie:
http://europa.eu.int/comm/agriculture/envir/biodiv/genres/call_en.htm
Navrhovatelia spĺňajú podmienky účasti, ktoré sú bližšie určené v príručke pre navrhovateľov, a podmienky
tejto výzvy.
Navrhovatelia musia pripraviť a predložiť:
— jednu písomnú kópiu celej svojej žiadosti so sprievodnými podpornými dokumentmi podpísanými
splnomocneným zástupcom navrhovateľskej organizácie alebo v prípade fyzickej osoby podpísané
navrhovateľom. Tieto dokumenty obsahujú takisto samotnú žiadosť a formuláre o rozpočte, ktoré
musia byť tiež podpísané splnomocneným zástupcom alebo navrhovateľom. Navrhovatelia by mali
zabezpečiť, že v prípade návrhov s viacerými partnermi podpíšu príslušné formuláre všetci partneri.
— elektronickú verziu svojej žiadosti na CD ROM kompatibilnú s Windows XP (1).
Návrhy musia byť predložené v úradnom jazyku Európskej únie. Odporúča sa však pripraviť a predložiť
návrh v anglickom jazyku, aby sa medzinárodnej skupine nezávislých odborníkov uľahčilo jeho hodnotenie.

3.2. Kedy a komu sa návrhy posielajú
Aby boli návrhy pre cielené, zosúladené a sprievodné činnosti spôsobilé, navrhovatelia ich musia najneskôr
do 30. júna 2006 poslať Komisii v písomnej forme a na CD ROM.
Návrhy sa musia zaslať doporučene s potvrdením o prijatí (dátum pečiatky pošty sa považuje za dátum
odoslania návrhu) na túto adresu:
European Commission
DG AGRI
„AGRI RES GEN 2006“
Att: Mr Leo Maier
Rue de Genève 1
B-1049 Brussels
Návrhy, ktoré sa zašlú po uvedenom dátume uzávierky alebo na inú poštovú adresu ako je uvedená, sa
neprijímajú. Podávanie návrhov e-mailom alebo faxom nie je povolené.
(1) Žiadosti o činnosti by sa mali predložiť vo formáte PDF („portable document format“, verzia 3 alebo vyššia
s vloženým písmom) alebo vo fornáte RTF („rich text format“).
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Návrhy zaslané v uvedenej lehote, ktoré však Komisia nedostane do 15 kalendárnych dní od dátumu
uzávierky, t. j. do 15. júla 2006, sa nebudú považovať za prijateľné. Poštová zásielka sa považuje za prijatá
v deň, kedy ju Komisia úradne zaeviduje. Je povinnosťou žiadateľa, aby zabezpečil potrebné opatrenia na
dodržanie dátumu uzávierky.
Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 178 vykonávacích predpisov týkajúcich sa rozpočtových
pravidiel, návrhy podané len v písomnej forme (t. j. bez CD ROM) alebo návrhy, ktoré sú neúplné, nebudú
prijaté v rámci súčasnej výzvy na predkladanie návrhov.
V prípade opakovaného predloženia toho istého návrhu Komisia preskúma jeho najnovšiu verziu, ktorá jej
bola doručená do príslušného uvedeného termínu.

3.3. Postup a časový plán Komisie pri spracúvaní návrhov
Realizuje sa tento hodnotiaci proces, ktorý je uvedený v príručke pre navrhovateľov.
Komisia najprv skontroluje návrhy, či spĺňajú kritériá spôsobilosti uvedené v príručke pre navrhovateľov
a v príručke pre hodnotiacich.
Kritériá spôsobilosti sa týkajú správneho a úplného podania návrhu (napr. prijatie návrhu Komisiou do
termínu stanoveného vo výzve a úplnosť podporných dokumentov). Navrhovatelia, ktorí sa nachádzajú
v niektorej zo situácií uvedených v článkoch 93 a 94 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (1), budú
vylúčení.
Podporné dokumenty, ktoré sa prikladajú k návrhu, vrátane podporných dokumentov týkajúcich sa súladu
s článkami 93 a 94 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605, sú uvedené v prílohe I k tejto výzve.
Návrhy činností spolufinancovaných programom Spoločenstva sa budú vyberať na základe nezávislého
odborného posudku, tak ako je stanovené v článku 9 ods. 5 nariadenia Rady (ES) č. 870/2004.
Kritériá výberu a udeľovania grantu, ktoré budú uplatnené v posudku, sú ustanovené v prílohe II k tejto
výzve, v príručke pre navrhovateľov a v príručke pre hodnotiacich.
Očakáva sa, že zoznam príjemcov a výšky udelených grantov budú k dispozícii do konca roka 2006.
V prípade udelenia grantu sa od príjemcu bude žiadať, aby podpísal s Komisiou dohodu o grante vedenom
v eurách, v ktorej budú bližšie určené podmienky a výška financovania grantu.
Možný začiatok vybraných činností je v období od začiatku do polovice roku 2007. Dátum začatia
činnosti bude špecifikovaný v dohode o grante.
V prípade neudelenia grantu bude navrhovateľ informovaný písomne s uvedením dôvodov odmietnutia
návrhu.

4. FINANCOVANIE

Oprávnené náklady sú stanovené v príručke pre navrhovateľov a v dohode o grante (článok 14 všeobecných podmienok). Príspevok Spoločenstva pre cielené činnosti nepresahuje 50 % celkových oprávnených
nákladov na činnosť. Príspevok Spoločenstva pre zosúladené a sprievodné činnosti nepresahuje 80 %
celkových oprávnených nákladov na činnosť.
(1) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 18.
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Pre činnosti, ktorým sa na základe tejto výzvy udelil grant, nie je možné žiadne financovanie vopred. Vecné
príspevky nepredstavujú oprávnené náklady.
Výber návrhu nezaväzuje Komisiu k financovaniu celkovej sumy žiadanej navrhovateľom. Grant za žiadnych okolností nepresiahne požadovanú sumu.
V rozpočte na rok 2006 je na granty vyčlenených 3,82 milióna EUR. Rozpočtové orgány môžu
v neskoršom štádiu poskytnúť zvýšenie grantu až do sumy 2 miliónov EUR. Orientačné sumy pre cielené,
zosúladené a sprievodné činnosti sú:
Druh činnosti

Predbežný príspevok EÚ ako %
dostupných finančných prostriedkov

Cielená činnosť

81 %

Koordinovaná činnosť

10 %

Sprievodná činnosť

9 %
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PRÍLOHA I
DOKUMENTY POTREBNÉ NA PODANIE NÁVRHU

1) Pre navrhovateľov: žiadosť podpísaná splnomocneným zástupcom navrhovateľskej organizácie, v prípade fyzickej
osoby navrhovateľom.
2) Pre navrhovateľov a partnerov: riadne vyplnené formuláre žiadosti (všetky formuláre a dokumenty z príloh 1, 2 a 3
príručky pre navrhovateľov).
3) Pre navrhovateľov a partnerov: vyhlásenia o finančnom záväzku musia byť označené dátumom a podpísané splnomocneným zástupcom navrhovateľskej organizácie/partnerskej organizácie, v prípade fyzickej osoby navrhovateľom,
a ak existujú, tak aj jeho partnermi.
4) Pre iných poskytovateľov finančných zdrojov (okrem navrhovateľov a partnerov): dôkaz o takýchto príspevkoch
(musí spočívať aspoň v jednom úradnom potvrdení financovania od každého z predpokladaných poskytovateľov, na
ktorom je uvedený názov opatrenia a výška príspevku).
5) Pre navrhovateľov: vyplnený a dátumom označený finančný identifikačný list a identifikačný list právnickej osoby,
ktoré musia byť podpísané splnomocneným zástupcom navrhovateľskej organizácie, v prípade fyzickej osoby navrhovateľom, a ak sú, tak aj jeho partnermi.
6) Pre navrhovateľov a partnerov: kópia stanov združenia a najaktuálnejšia všeobecná správa; v prípade, že existujú, aj
organizačná schéma a rokovací poriadok, ak sú uvedené v stanovách združenia.
7) Pre navrhovateľov (okrem verejných subjektov): čestné vyhlásenie označené dátumom a podpísané splnomocneným
zástupcom navrhovateľskej organizácie alebo v prípade fyzickej osoby navrhovateľom, vyhotovené podľa vzoru
uvedeného v príručke pre navrhovateľov,
a) v ktorom sa uvádza, že navrhovateľ sa nenachádza v žiadnej z nasledujúcich situácií:
— je v konkurze alebo v likvidácii, jeho záležitosti spravujú súdy, uzavrel dohodu s veriteľmi, pozastavil výkon
obchodných činností, je účastníkom konania týkajúceho sa týchto záležitostí, alebo sa nachádza v akejkoľvek
analogickej situácii vyplývajúcej z podobného postupu ustanoveného vo vnútroštátnych právnych predpisoch
alebo iných predpisoch,
— bol právoplatne odsúdený za protiprávne konanie v súvislosti s výkonom povolania,
— je obvinený zo závažného odborného zavinenia preukázaného akýmikoľvek prostriedkami, ktoré môže
zmluvný orgán odôvodniť,
— nesplnil si povinnosti týkajúce sa platenia príspevkov do systému sociálneho zabezpečenia alebo platenia
daní v súlade s právnymi predpismi krajiny, v ktorej má sídlo alebo právnymi predpismi krajiny zmluvného
orgánu, alebo právnymi predpismi krajiny, v ktorej sa má zmluva plniť,
— bol právoplatne odsúdený za podvod, korupciu, účasť v zločineckej organizácii alebo akúkoľvek inú nezákonnú činnosť poškodzujúcu finančné záujmy Spoločenstva,
— v súvislosti s inou verejnou súťažou v rámci verejného obstarávania alebo postupom o udelenie grantu financovaného z rozpočtu Spoločenstva bolo zistené, že vážnym spôsobom porušili zmluvu, pretože nesplnili
svoje zmluvné záväzky;
b) v ktorom sa uvádza, že navrhovateľ zaplatil príspevky úradu sociálneho zabezpečenia;
c) v ktorom sa uvádza, že navrhovateľ zaplatil dane a poplatky daňovému úradu krajiny, v ktorej má navrhovateľ
sídlo;
d) v ktorom sa uvádza, že proti navrhovateľovi sa nevedie konkurzné konanie, konanie súdneho vyrovnania sporov,
likvidácie alebo vyrovnania s veriteľmi.
8) Pre navrhovateľov (okrem verejných subjektov): posledný výpis navrhovateľa z obchodného registra ustanoveného
podľa právnych predpisov členského štátu, v ktorom má sídlo.
9) Pre navrhovateľov a partnerov: dátumom označený a podpísaný formulár o konflikte záujmov podľa vzoru uvedeného v príručke pre navrhovateľov.
10) Pre navrhovateľov (okrem verejných orgánov) a partnerov (okrem verejných orgánov): účtovné súvahy a ročné
účtovné uzávierky za posledné tri uzatvorené finančné roky.
11) Pre navrhovateľov (okrem verejných orgánov) požadujúcich grant vo výške 300 000 EUR alebo viac: správa
z externého auditu vypracovaná schváleným audítorom, v ktorej sa potvrdzujú účty za posledný uzatvorený
finančný rok a hodnotí finančná životaschopnosť navrhovateľa.
12) Pre navrhovateľov a partnerov: životopisy pracovníkov, ktorí zrealizujú navrhovanú činnosť.
13) Pre navrhovateľov a partnerov: údaje týkajúce sa akýchkoľvek iných ďalších činností uskutočňovaných v príslušnej
oblasti.
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PRÍLOHA II

1. Kritériá výberu
— Technická spôsobilosť:
Navrhovatelia a partneri musia preukázať, že:
— majú nevyhnutné technické znalosti, ktoré majú pre navrhovanú činnosť bezprostredný význam,
— majú najmenej tri roky skúsenosti s prácou v navrhovanej oblasti(-iach).
— Finančná spôsobilosť:
Navrhovatelia a partneri musia preukázať, že:
— sú dostatočne platobne spôsobilí, aby svoju činnosť uskutočňovali počas celého obdobia vykonávania
opatrenia, čo potvrdzujú ich účtovné súvahy/ročné uzávierky za posledné tri uzavreté finančné roky, a sú
schopní zúčastniť sa na jeho financovaní.
— Súlad s rozsahom pôsobnosti programu Spoločenstva podľa článku 2 nariadenia Rady (ES) č. 870/2004.
— Genetické zdroje, ktorých sa návrh týka, sa v súčasnosti vyskytujú na území Spoločenstva podľa prílohy I
k nariadeniu Rady (ES) č. 870/2004.
2. Kritériá na udelenie grantu
Spôsobilé návrhy sa budú hodnotiť na základe týchto kritérií:
1. relevantnosť činnosti, pokiaľ ide o ciele programu Spoločenstva,
2. technická kvalita navrhovanej práce,
3. kvalita riadenia činnosti,
4. pridaná hodnota na európskej úrovni a potenciálny vplyv činnosti,
5. kvalita koordinácie medzi navrhovateľom a partnermi,
6. aktivizovanie zdrojov pre príslušnú činnosť.
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