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EVROPSKÁ KOMISE,
s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1144/2014 ze dne 22. října
2014 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na
vnitřním trhu a ve třetích zemích a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 3/20081, a zejména na čl.
11 odst. 2 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Po zveřejnění výzvy k předkládání návrhů jednoduchých programů (2021/C 31/06)2
bylo předloženo 142 návrhů.

(2)

Hodnocením návrhů jednoduchých programů v souladu s kritérii stanovenými v
uvedené výzvě byla pověřena Evropská výkonná agentura pro výzkum (REA). Za
tímto účelem byl v rámci REA zřízen hodnotící výbor.

(3)

Pro každé prioritní téma vytyčené ve výzvě byl sestaven samostatný pořadový seznam.

(4)

Vzhledem k dostupnému rozpočtu by finanční příspěvek Unie mělo obdržet 52
nejvýše umístěných návrhů.

(5)

Dvanáct návrhů, které mezi nejvýše umístěnými návrhy nejsou, avšak vyhovují
minimálním prahovým hodnotám stanoveným ve výzvě, by mělo být vybráno k
zařazení na rezervní seznam návrhů. V případě dostupnosti rozpočtových prostředků
by na tyto návrhy měl být poskytnut finanční příspěvek Unie podle stanoveného
pořadí, aniž by se přijímalo druhé prováděcí rozhodnutí. Programy, které z rezervního
seznamu takto vybrány nejsou, by zároveň měly být považovány za zamítnuté.

(6)

Z důvodu nedostatečných rozpočtových prostředků nepřichází v úvahu pro
financování 43 návrhů, prahové hodnoty stanovené ve výzvě k předkládání návrhů
nesplnilo šestnáct návrhů, kritéria způsobilosti nesplnilo patnáct návrhů a čtyři návrhy
nebyly přípustné. Tyto návrhy by proto měly být zamítnuty.

1

Úř. věst. L 317, 4.11.2014, s. 56.
Výzva k předkládání návrhů 2021 – Jednoduché programy – Granty na informační a propagační
opatření na podporu zemědělských produktů prováděná na vnitřním trhu a ve třetích zemích v souladu
s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1144/2014 (2021/C 31/06) (Úř. věst. C 31,
28.1.2021, s. 6).
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(7)

V souladu s čl. 200 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU,
Euratom) 2018/10463 by na základě doporučení hodnotícího výboru měli být
předkladatelé některých vybraných programů a předkladatelé některých návrhů
zařazených na rezervní seznam vyzváni, aby své programy upravili. Maximální výše
finančního příspěvku Unie na vybrané programy by měla být stanovena bez ohledu na
to, zda dotyční předkladatelé úpravy přijmou.

(8)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro
společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
Článek 1
1.

Pro finanční příspěvek Unie jsou vybrány programy obsahující informační
a propagační opatření na podporu zemědělských produktů uvedené v příloze I.

2.

Maximální výše finančního příspěvku Unie na dobu provádění programů jsou
stanoveny v příloze I.
Článek 2

1.

Programy uvedené v příloze II představují rezervní seznam návrhů.

2.

Pokud předkladatelé vybraných programů uvedených v příloze I nepodepíší
grantovou dohodu do 90 dnů od oznámení tohoto rozhodnutí, jak je požadováno
v čl. 10 odst. 3 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/18314, a Komisi nebude
předložena žádost o povolení podepsat ji po vypršení této lhůty, uvědomí o tom
členské státy Komisi do deseti dnů od uplynutí uvedené lhůty.

3.

S ohledem na dostupný rozpočet se po oznámení členských států podle odstavce
2 nejvýše umístěné návrhy z rezervního seznamu považují za vybrané až do výše
dostupného rozpočtu.

4.

Komise do dvaceti dnů od uplynutí lhůty pro oznámení členských států podle
odstavce 2 vyrozumí členské státy o návrzích vybraných z rezervního seznamu. To
se považuje za oznámení podle čl. 10 odst. 3 prováděcího nařízení (EU) 2015/1831.

5.

Návrhy, které z rezervního seznamu uvedeného v příloze II vybrány nebyly, se
zamítají.
Článek 3

Programy uvedené v příloze III se zamítají.
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Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým
se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č.
1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č.
223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012
(Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1).
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1831 ze dne 7. října 2015, kterým se stanoví pravidla pro
uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1144/2014 o informačních a propagačních
opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích (Úř. věst. L 266,
13.10.2015, s. 14)
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Článek 4
Úpravy, které je třeba provést u vybraných programů uvedených v článku 1, jsou uvedeny v
příloze IV a úpravy, které je třeba provést u návrhů vybraných z rezervního seznamu podle
čl. 2 odst. 3, jsou uvedeny v příloze V.
Článek 5
Toto rozhodnutí je určeno Belgickému království, Bulharské republice, České republice,
Dánskému království, Irsku, Řecké republice, Španělskému království, Francouzské
republice, Chorvatské republice, Italské republice, Lotyšské republice, Maďarsku,
Nizozemskému království, Polské republice, Portugalské republice, Rumunsku, Republice
Slovinsko, Slovenské republice a Švédskému království.
V Bruselu dne 30.11.2021

Za Komisi
Janusz WOJCIECHOWSKI
člen Komise
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