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Ispravak Poziva za podnošenje prijedloga za 2018. – Programi u kojima sudjeluje više korisnika – 
Nepovratna sredstva za mjere informiranja i promocije u vezi s poljoprivrednim proizvodima koje 
se provode na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama u skladu s Uredbom (EU) br. 1144/2014 

Europskog parlamenta i Vijeća

(Službeni list Europske unije C 9 od 12. siječnja 2018.)

(2018/C 103/09)

Na stranici 33., u odjeljku 3. „Raspored”, u prvoj rečenici:

umjesto: „12. travnja 2018.”;

treba stajati: „19. travnja 2018.”.

Na stranici 33., u odjeljku 3. „Raspored”, u tablici:

umjesto: „(d) Rok za podnošenje prijava 12.4.2018.”;

treba stajati: „(d) Rok za podnošenje prijava 19.4.2018.”.

Na stranici 43., u odjeljku 8.2., „Operativna sposobnost”, treći se stavak briše.

Na stranici 44., u odjeljku 9. „Kriteriji za dodjelu sredstava”, u pretposljednjem stavku, u okomitom nabrajanju kojemu 
prethode slova (a), (b) i (c):

umjesto: „sljedećim kriterijima:

(a) cjelokupni preostali predviđeni iznos za tri teme na unutarnjem tržištu dodjeljuje se projektima 
usmjerenima na unutarnje tržište s najvećim brojem bodova za kvalitetu, neovisno o temi za koju 
su se prijavili;

(b) isti se pristup primjenjuje na prijedloge usmjerene na treće zemlje (teme 4–6);

(c) ako predviđeni iznos i dalje ne bude iskorišten, preostali iznosi za unutarnje tržište i treće zemlje 
spajaju se i dodjeljuju projektima s najvećim brojem bodova za kvalitetu, neovisno o prioritetu 
i temi za koji su se prijavili.”;

treba stajati: „… sljedećem kriteriju:

cjelokupni preostali predviđeni iznos za sve četiri teme spaja se i dodjeljuje projektima s najvećim bro
jem bodova za kvalitetu, neovisno o temi za koju su se prijavili.”.

Na stranici 46., u odjeljku 11.4., „Oblici financiranja, prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi”, pod „Prihvatljivi troškovi”, 
u prvoj alineji:

umjesto: „Prihvatljivi (izravni i neizravni) troškovi navedeni su u ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava (vidi 
članak 6. stavke 1., 2. i 3.).”,

treba stajati: „Prihvatljivi (izravni i neizravni) troškovi navedeni su u ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava (vidi 
članak 6. stavke 1. i 2.).”.
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