ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
«Ππόζκληζη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ ζςμμεηοσήρ ζηιρ Ομάδερ Επγαζίαρ
ηος Εςπωπαϊκού Ππογπάμμαηορ ςνεπγαζίαρ για ηοςρ Φςηογενεηικούρ
Πόποςρ (ECPGR-European Cooperative Programme for Plant Genetic
Resources)»

Τν Εςπωπαϊκό Ππόγπαμμα ςνεπγαζίαρ για ηοςρ Φςηογενεηικούρ Πόποςρ (European
Cooperative Programme for Plant Genetic Resources) (ζην εμήο Πξόγξακκα) είλαη έλα
πξόγξακκα ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηωλ πεξηζζόηεξωλ επξωπαϊθώλ ρωξώλ κε ζηόσο ηελ
καθξνρξόληα δηαηήξεζε θαη ηελ απμεκέλε ρξήζε ηωλ θπηνγελεηηθώλ πόξωλ ζηελ Δπξώπε. Πην
ζπγθεθξηκέλα, νη ζηόρνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη:
1. Η ex situ θαη in situ δηαηήξεζε ηωλ θπηνγελεηηθώλ πόξωλ γηα ηα ηξόθηκα θαη ηε
γεωξγία,
2. ε πξόζβαζε ζηνπο θπηνγελεηηθνύο πόξνπο θαη
3. ε απμεκέλε ρξήζε ηωλ θπηνγελεηηθώλ πόξωλ.
Τν Πξόγξακκα βξίζθεηαη ζηελ Φάζε IX (2014-2018) ρξεκαηνδνηείηαη από ηηο ζπκκεηέρνπζεο
ρώξεο (κε βάζε ηελ ελδεδεηγκέλε θιίκαθα ηωλ Ηλωκέλωλ Δζλώλ) ζπληνλίδεηαη από Γξακκαηεία
θαη ιεηηνπξγεί κέζω ηωλ Ομάδων Επγαζίαρ πνπ αζρνινύληαη κε ηηο νκάδεο ηωλ θαιιηεξγεηώλ
ή κε γεληθά ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο θπηνγελεηηθνύο πόξνπο. Η Διοικούζα Επιηποπή
(Steering Committee - SC), ε νπνία απνηειείηαη από ηνπο Εθνικούρ ςνηονιζηέρ (National
Coordinators - NCs) ηωλ ρωξώλ κειώλ είλαη αξκόδηα γηα ζέκαηα ζπληνληζκνύ θαη δηαρείξηζεο
όιωλ ηωλ δξαζηεξηνηήηωλ ηνπ ECPGR. Η Γηνηθνύζα Δπηηξνπή δηνξίδεη ηα κέιε (5) ηεο
Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο, ε νπνία είλαη αξκόδηα γηα ην ζρεδηαζκό θαη ηελ εθηέιεζε ηωλ
δξαζηεξηνηήηωλ πνπ απνθαζίδνληαη από ηε Γηνηθνύζα Δπηηξνπή.
Οη Ομάδερ Επγαζίαρ (βι. Παπάπηημα Ι), νη νπνίεο δηαθξίλνληαη α. ζε δεθανθηώ (18) Οκάδεο
Δξγαζίαο Καιιηεξγεηώλ θαη β. ζε ηξεηο (3) Θεκαηηθέο Οκάδεο Δξγαζίαο, απνηεινύληαη από
εκπεηξνγλώκνλεο πνπ πξνηείλνληαη από ηνπο Δζληθνύο Σπληνληζηέο βάζεη ηεο εκπεηξίαο ηνπο/ή
θαη ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπο, θαη ζπληνλίδνληαη από ηνλ αληίζηνηρν Πξόεδξν. Οη Οκάδεο
Δξγαζίαο πινπνηνύλ ηηο δξαζηεξηόηεηεο θαζ’ εληνιή ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ή κεηά από
ππνβνιή ζρεηηθήο πξόηαζεο από ηελ Οκάδα Δξγαζίαο, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα εγθξίλεηαη από ηε
Γηνηθνύζα Δπηηξνπή (ή ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή). Δπίζεο, παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα λα
δηελεξγνύληαη από θνηλνύ δξαζηεξηόηεηεο από πεξηζζόηεξεο από κία Οκάδεο Δξγαζίαο.

Η επηινγή ηωλ ζπκκεηερόληωλ πξαγκαηνπνηείηαη από ηνλ Πξόεδξν ηεο εθάζηνηε Οκάδαο
Δξγαζίαο κέζα από ηε ζρεηηθή ιίζηα εκπεηξνγλωκόλωλ κεηά από δηαβνύιεπζε κε ηε Γξακκαηεία
θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Δζληθνύο Σπληνληζηέο.
Οη πξνηάζεηο (ζα πεξηιακβάλνπλ απαξαηηήηωο ην ζηόρν, ηα αλακελόκελα απνηειέζκαηα, ηνλ
πξνϋπνινγηζκό, ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ην ξόιν ηωλ ζπκκεηερόληωλ) πνπ ζα ππνβάιινληαη ζα
αμηνινγνύληαη θαη ζα εγθξίλνληαη θάζε έμη κήλεο από ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή. Σε εηήζηα βάζε
κία Οκάδα Δξγαζίαο δελ κπνξεί λα πινπνηεί παξαπάλω από κία δξαζηεξηόηεηα, άξα δελ κπνξεί
λα δαπαλά πάλω από 15.000 €, ελώ έλα κέξνο ηνπ αλωηέξω πνζνύ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί
θαη γηα ζπλαληήζεηο.

Με ηελ παξνύζα πξόζθιεζε θαινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη από δηάθνξνπο θνξείο κε ζρεηηθή
εκπεηξνγλωκνζύλε ζηνπο θπηνγελεηηθνύο πόξνπο λα ππνβάινπλ αίηεζε ζύκθωλα κε ην
ζπλεκκέλν ππόδεηγκα (Τπόδειγμα Ι), ώζηε λα θαηαξηηζηεί ε ιίζηα εκπεηξνγλωκόλωλ πνπ ζα
ζπκκεηέρεη ζηηο Οκάδεο Δξγαζίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Οη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα
λα πάξνπλ κέξνο ζε ζρήκαηα ζπλεξγαζίαο κε ζηόρν ηελ ππνβνιή πξνηάζεωλ ρξεκαηνδόηεζεο
από ην Πξόγξακκα ζην εθάζηνηε πεδίν εκπεηξνγλωκνζύλεο.
Η παπούζα ππόζκληζη θα παπαμείνει ανοικηή μέσπι ηη λήξη ηηρ IX Φάζηρ (20142018). Μέζα ζε απηό ην ρξνληθό δηάζηεκα κπνξεί λα δειώζεη ζπκκεηνρή νπνηνζδήπνηε
ελδηαθέξεηαη.
Μεηαμύ ηωλ ππνρξεώζεωλ ηωλ ζπκκεηερόληωλ ζηηο νκάδεο εξγαζίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη
νη εμήο: (α) ε ελαζρόιεζε κε κία ή πεξηζζόηεξεο Οκάδεο Δξγαζίαο, (β) ε ζπλδξνκή ζηε
δεκηνπξγία ηωλ Βάζεωλ Γεδνκέλωλ ηωλ θπηνγελεηηθώλ πόξωλ ηεο ρώξαο, (γ) ε in situ θαη ε
on-farm δηαηήξεζε θαη δηαρείξηζε ηωλ θπηνγελεηηθώλ πόξωλ θαη (δ) ε πιεξνθόξεζε ζε ζέκαηα
ζρεηηθά κε ηνπο θπηνγελεηηθνύο πόξνπο.
Επιπποζθέηωρ, η ζςμμεηοσή και η διεκπεπαίωζη ηων θεμάηων ηων Ομάδων Επγαζίαρ
διέπονηαι από ηα κάηωθι:
1. Ο θάζε εκπεηξνγλώκνλαο πξνηνύ ππνβάιιεη ζρεηηθή πξόηαζε γηα ρξεκαηνδόηεζε ζην
πιαίζην ηνπ ECPGR ελεκεξώλεη ηνλ Δζληθό Σπληνληζηή γηα ηνπο ζηόρνπο θαη ηα αλακελόκελα
απνηειέζκαηα.
2. Ο θάζε εκπεηξνγλώκνλαο ελεκεξώλεη κε ‘Έθζεζε Σπκκεηνρήο”

ηε Γ/λζε Φωξνηαμίαο,

Πεξηβάιινληνο & Κιηκαηηθήο Αιιαγήο ηνπ Υπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Τξνθίκωλ.
3. Η Γ/λζε Φωξνηαμίαο, Πεξηβάιινληνο & Κιηκαηηθήο Αιιαγήο ηνπ Υπνπξγείνπ Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο & Τξνθίκωλ δύλαηαη λα επηθαηξνπνηεί ηε ιίζηα ηωλ εκπεηξνγλωκόλωλ ζε πεξίπηωζε
πνπ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην (π.ρ. αδπλακία ηήξεζεο ππνρξεώζεωλ).

Όζνη επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζα πξέπεη

λα πξνωζήζνπλ ζηε δ/λζε ειεθηξνληθνύ

ηαρπδξνκείνπ ην ζπκπιεξωκέλν Υπόδεηγκα: ‘ECPGR - ηοισεία Εμπειπογνώμονα’. Γηα
αλαιπηηθόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή αηηήζεωλ θαη ηε ζπκπιήξωζε ηνπ
απαηηνύκελνπ εληύπνπ, νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηε Γ/λζε Φωξνηαμίαο,
Πεξηβάιινληνο & Κιηκαηηθήο Αιιαγήο ηνπ Υπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Τξνθίκωλ: ηει.
2102128179, pasku045@minagric.gr.

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ζηόσοςρ θαη ηηο δπαζηηπιόηηηερ ηνπ πξνγξάκκαηνο
κπνξείηε λα αλαηξέμεηε ζηελ ηζηνζειίδα: http://www.ecpgr.cgiar.org/.

Ο Γελ. Γξακκαηέαο Αγξ. Πνιηηηθήο &
Γηαρείξηζεο Κνηλ. Πόξωλ

Καζ. Φ. Καζίκεο

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι
Ομάδερ Επγαζίαρ ηος ECPGR
α/α

Ομάδερ Επγαζίαρ Καλλιεπγειών

1.

Allium

2.

Avena

3.

Barley

4.

Beta

5.

Brassica

6.

Cucurbits

7.

Fibre Crops (flax and hemp)

8.

Forages

9.

Grain Legumes

10.

Leafy Vegetables

11.

Malus/Pyrus

12.

Medicinal and Aromatic Plants

13.

Potato

14.

Prunus

15.

Solanaceae

16.

Umbellifer Crops

17.

Vitis

18.

Wheat

α/α

Θεμαηικέρ Ομάδερ Επγαζίαρ

1.

Wild species conservation in Genetic Reserves Working Group

2.

On-farm conservation and Management Working Group

3.

Documentation and Information Working Group

