
BERIGTIGELSER

Berigtigelse til indkaldelse af forslag 2018 — Flerlandeprogrammer — Tilskud til 
oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter gennemført i det indre marked og 
i tredjelande i overensstemmelse med Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) 

nr. 1144/2014

(Den Europæiske Unions Tidende C 9 af 12. januar 2018)

(2018/C 103/09)

Side 33, afsnit 3, »Tidsplan«, første sætning:

I stedet for: »12. april 2018«

læses: »19. april 2018«

Side 33, afsnit 3, »Tidsplan«:

I stedet for: »d) Frist for indgivelse af ansøgninger 12.4.2018«

læses: »d) Frist for indgivelse af ansøgninger 19.4.2018«.

På side 43, afsnit 8.2, »Operationel kapacitet«, slettes tredje afsnit.

Side 44, afsnit 9, »Tildelingskriterier«, næstsidste stykke, litra a), b) og c):

I stedet for: »… kriterier:

a) Det resterende beløb, der er afsat til de tre emneområder på det indre marked, tildeles de projekter, 
der er rettet mod det indre marked med højeste kvalitet, uanset hvilket emneområde de har ansøgt 
om.

b) Samme fremgangsmåde skal tages for forslag rettet mod tredjelande (emneområder 4-6).

c) Hvis det forventede beløb stadig ikke er opbrugt, fusioneres de resterende beløb for både det indre 
marked og tredjelande og tildeles projekter med højeste kvalitet, uanset hvilken prioritet og hvilket 
emneområde de har ansøgt om«.

læses: »… kriterier

Det resterende beløb, der er afsat til alle fire emneområder, fusioneres og tildeles projekter med højeste 
kvalitet, uanset hvilket emneområde de har ansøgt om«.

Side 46, afsnit 11.4, »Finansieringsformer, støtteberettigede og ikke-støtteberettigede omkostninger«, under »Tilskudsbe
rettigede omkostninger«, første led:

I stedet for: »Tilskudsberettigede (direkte og indirekte) omkostninger er angivet i tilskudsaftalen (se artikel 6, stk. 1, 2 
og 3).«

læses: »Tilskudsberettigede (direkte og indirekte) omkostninger er angivet i tilskudsaftalen (se artikel 6, stk. 1 
og 2).«
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