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COMISIA EUROPEANĂ,
având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1144/2014 al Parlamentului European și al Consiliului
din 22 octombrie 2014 privind acțiunile de informare și promovare referitoare la produsele
agricole puse în aplicare pe piața internă și în țările terțe și de abrogare a Regulamentului
(CE) nr. 3/2008 al Consiliului1, în special articolul 11 alineatul (2),
întrucât:
(1)

În urma publicării cererii de propuneri de programe simple (2021/C 31/06)2, au fost
depuse 142 de propuneri.

(2)

Agenția Executivă Europeană pentru Cercetare („REA”) a primit sarcina de a evalua
propunerile de programe simple în conformitate cu criteriile stabilite în cererea de
propuneri menționată. În acest scop, în cadrul REA a fost înființat un comitet de
evaluare.

(3)

A fost întocmită o listă de clasificare distinctă pentru fiecare temă prioritară definită în
cererea de propuneri.

(4)

Ținând cont de bugetul disponibil, contribuția financiară a Uniunii trebuie acordată
primelor 52 de propuneri din clasament.

(5)

Trebuie să fie selectate 12 propuneri care nu se numără printre propunerile cel mai
bine clasate, dar care depășesc pragurile minime stabilite în cererea de propuneri,
pentru a fi incluse în lista de rezervă a propunerilor. Dacă există credite disponibile,
aceste propuneri trebuie să beneficieze de contribuția financiară a Uniunii în ordinea
clasificării stabilite, fără a mai fi nevoie să se adopte o a doua decizie de punere în
aplicare. În același timp, programele care nu sunt astfel selectate din lista de rezervă
trebuie considerate respinse.
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JO L 317, 4.11.2014, p. 56.
Cerere de propuneri — 2021 — Programe simple — Granturi pentru acțiunile de informare și
promovare referitoare la produsele agricole puse în aplicare pe piața internă și în țările terțe în
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1144/2014 al Parlamentului European și al Consiliului 2021/C
31/06) (JO C 31, 28.1.2021, p. 6).
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(6)

Un număr de 43 de propuneri nu pot fi luate în considerare în vederea finanțării din
cauza bugetului insuficient, 16 propuneri nu au atins pragurile stabilite în cererea de
propuneri, 15 propuneri nu au respectat criteriile de eligibilitate, iar patru propuneri nu
au fost admisibile. Prin urmare, aceste propuneri trebuie respinse.

(7)

Pe baza recomandărilor comitetului de evaluare, solicitanții care au prezentat anumite
programe selectate și solicitanții care au prezentat anumite propuneri incluse în lista de
rezervă trebuie să fie invitați să își adapteze programele, în conformitate cu
articolul 200 alineatul (5) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al
Parlamentului European și al Consiliului3. Indiferent dacă adaptările sunt acceptate sau
nu de către solicitanții vizați, trebuie să se stabilească cuantumul maxim al contribuției
financiare a Uniunii la programele selectate.

(8)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului pentru
organizarea comună a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:
Articolul 1
1.

Programele care implică acțiuni de informare și de promovare a produselor agricole
enumerate în anexa I sunt selectate pentru a beneficia de contribuția financiară a
Uniunii.

2.

Cuantumurile maxime ale contribuției financiare a Uniunii pentru perioada de punere
în aplicare a programelor sunt stabilite în anexa I.
Articolul 2

1.

Propunerile enumerate în anexa II constituie lista de rezervă a propunerilor.

2.

Dacă solicitanții programelor selectate enumerate în anexa I nu au semnat acordul de
grant în termen de 90 de zile de la notificarea prezentei decizii în conformitate cu
articolul 10 alineatul (3) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1831 al
Comisiei4, iar Comisiei nu i s-a prezentat nicio cerere de autorizare în vederea
semnării după expirarea termenului stabilit, statele membre notifică acest lucru
Comisiei în maximum 10 zile de la expirarea termenului respectiv.

3.

Ținând cont de bugetul disponibil, după notificarea transmisă de statele membre
menționată la alineatul (2), propunerile cel mai bine clasate din lista de rezervă sunt
considerate selectate, în limita resurselor bugetare disponibile.

4.

În termen de 20 de zile de la termenul-limită pentru transmiterea notificării de către
statele membre menționată la alineatul (2), Comisia notifică statelor membre
propunerile selectate din lista de rezervă. Aceasta este considerată o notificare în
temeiul articolului 10 alineatul (3) din Regulamentul de punere în aplicare
(UE) 2015/1831.
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Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018
privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor
(UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013,
(UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare
a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1831 al Comisiei din 7 octombrie 2015 de stabilire a
normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1144/2014 al Parlamentului European și al Consiliului
privind acțiunile de informare și promovare referitoare la produsele agricole puse în aplicare pe piața
internă și în țările terțe (JO L 266, 13.10.2015, p. 14).
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5.

Propunerile care nu au fost selectate din lista de rezervă stabilită în anexa II sunt
respinse.
Articolul 3

Programele enumerate în anexa III sunt respinse.
Articolul 4
Adaptările care trebuie aduse programelor selectate menționate la articolul 1 și propunerilor
selectate din lista de rezervă menționate la articolul 2 alineatul (3) sunt enumerate în anexele
IV și, respectiv, V.
Articolul 5
Prezenta decizie se adresează Regatului Belgiei, Republicii Bulgaria, Republicii Cehe,
Regatului Danemarcei, Irlandei, Republicii Elene, Regatului Spaniei, Republicii Franceze,
Republicii Croația, Republicii Italiene, Republicii Letonia, Ungariei, Regatului Țărilor de Jos,
Republicii Polone, Republicii Portugheze, României, Republicii Slovenia, Republicii Slovace
și Regatului Suediei.
Adoptată la Bruxelles, 30.11.2021

Pentru Comisie
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membru al Comisiei
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