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EURÓPSKA KOMISIA,
so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1144/2014 z 22. októbra
2014 o informačných a propagačných akciách týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov
uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách a o zrušení nariadenia Rady (ES) č.
3/20081, a najmä na jeho článok 11 ods. 2,
keďže:
(1)

V nadväznosti na uverejnenie výzvy na predkladanie návrhov jednoduchých
programov (2021/C 31/06)2 bolo doručených 142 návrhov.

(2)

Európska výkonná agentúra pre výskum (ďalej len „REA“) bola poverená hodnotením
návrhov jednoduchých programov v súlade s kritériami stanovenými v uvedenej
výzve. V rámci REA sa na tento účel zriadil hodnotiaci výbor.

(3)

Pre každú prioritnú tému stanovenú vo výzve bol vyhotovený samostatný klasifikačný
zoznam.

(4)

Vzhľadom na dostupný rozpočet by sa mal finančný príspevok Únie poskytnúť 52
návrhom s najlepším hodnotením.

(5)

Dvanásť návrhov, ktoré nie sú medzi najlepšie hodnotenými návrhmi, ale dosiahli
minimálne prahové hodnoty stanovené vo výzve na predkladanie návrhov, by sa malo
zahrnúť do rezervného zoznamu návrhov. V prípade disponibilných rozpočtových
prostriedkov by im mal byť pridelený finančný príspevok Únie podľa stanoveného
poradia bez prijatia druhého vykonávacieho rozhodnutia. Zároveň by programy, ktoré
takto neboli vybrané z rezervného zoznamu, mali byť považované za zamietnuté.

(6)

43 návrhov nie je možné podporiť z dôvodu nedostatočného rozpočtu, 16 návrhov
nedosiahlo prahové hodnoty stanovené vo výzve na predkladanie návrhov, 15 návrhov
nesplnilo kritériá oprávnenosti a štyri návrhy boli neprípustné. Tieto návrhy by preto
mali byť zamietnuté.
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Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014, s. 56.
Výzva na predkladanie návrhov jednoduchých programov na rok 2021 – Granty na informačné
a propagačné akcie týkajúce sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňované na vnútornom trhu a v
tretích krajinách v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1144/2014 (2021/C
31/06) (Ú. v. EÚ C 31, 28.1.2021, s. 6).

2

SK

1

SK

(7)

Vzhľadom na odporúčania hodnotiaceho výboru by sa žiadatelia, ktorí predložili
niektoré vybrané programy, a žiadatelia, ktorí predložili niektoré návrhy zaradené do
rezervného zoznamu, mali vyzvať, aby svoje programy upravili v súlade s článkom
200 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/10463.
Maximálna výška finančného príspevku Únie na vybrané programy by sa mala
stanoviť bez ohľadu na to, či príslušní žiadatelia súhlasia s úpravami.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre
spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:
Článok 1
1.

Programy zahŕňajúce informačné a propagačné akcie na podporu
poľnohospodárskych výrobkov uvedené v prílohe I sú vybrané pre finančný
príspevok Únie.

2.

Maximálna výška finančného príspevku Únie na obdobie vykonávania programov je
stanovená v prílohe I.
Článok 2

1.

Návrhy uvedené v prílohe II tvoria rezervný zoznam návrhov.

2.

Pokiaľ žiadatelia, ktorí predložili vybrané programy uvedené v prílohe I, nepodpísali
dohodu o grante do 90 dní od oznámenia tohto rozhodnutia v zmysle článku 10 ods.
3 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/18314 a Komisii nepredložia
žiadosť o povolenie podpísať ju po uplynutí tejto lehoty, členské štáty to oznámia
Komisii do 10 dní po uplynutí uvedenej lehoty.

3.

Vzhľadom na dostupný rozpočet a na základe oznámenia členských štátov
uvedeného v druhom odseku sa najlepšie hodnotené návrhy v rezervnom zozname
považujú za vybrané, a to až do vyčerpania dostupného rozpočtu.

4.

Komisia do 20 dní od uplynutia lehoty na oznámenie členských štátov uvedenej v
druhom odseku oznámi členským štátom návrhy vybrané z rezervného zoznamu. To
sa považuje za oznámenie v zmysle článku 10 ods. 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ)
2015/1831.

5.

Návrhy, ktoré neboli vybrané z rezervného zoznamu podľa prílohy II, sa zamietajú.
Článok 3

Programy uvedené v prílohe III sa zamietajú.
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Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových
pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ)
č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č.
223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č.
966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1).
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1831 zo 7. októbra 2015, ktorým sa stanovujú pravidlá
uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1144/2014 o informačných a
propagačných akciách týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom
trhu a v tretích krajinách (Ú. v. EÚ L 266, 13.10.2015, s. 14).
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Článok 4
Potrebné úpravy vybraných programov uvedených v článku 1 sa uvádzajú v prílohe IV a
potrebné úpravy návrhov vybraných z rezervného zoznamu uvedených v článku 2 ods. 3 sa
uvádzajú v prílohe V.
Článok 5
Toto rozhodnutie je určené Belgickému kráľovstvu, Bulharskej republike, Českej republike,
Dánskemu kráľovstvu, Francúzskej republike, Helénskej republike, Holandskému kráľovstvu,
Chorvátskej republike, Írsku, Lotyšskej republike, Maďarsku, Poľskej republike, Portugalskej
republike, Rumunsku, Slovenskej republike, Slovinskej republike, Španielskemu kráľovstvu,
Švédskemu kráľovstvu a Talianskej republike.
V Bruseli 30. 11. 2021

Za Komisiu
Janusz WOJCIECHOWSKI
člen Komisie
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