
HELYESBÍTÉSEK

Helyesbítés a 2018. évi pályázati felhíváshoz – Összetett programok – A 1144/2014/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban a belső piacon és harmadik országokban 
megvalósított, mezőgazdasági termékekre vonatkozó tájékoztatásnyújtási és promóciós 

intézkedésekhez nyújtott támogatások

(Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 9., 2018. január 12.)

(2018/C 103/09)

1. A 33. oldalon, a 3. „Ütemterv” pont első mondatában:

a következő szövegrész: „2018. április 12.”,

helyesen: „2018. április 19.”

2. A 33. oldalon, a 3. „Ütemterv” pont alatti táblázatban:

a következő szövegrész: „(d) A pályázatok benyújtásának határideje 2018.4.12.”,

helyesen: „(d) A pályázatok benyújtásának határideje 2018.4.19.”

3. A 43. oldalon, 8.2. „Működési kapacitás” pontban, a harmadik bekezdést el kell hagyni:

4. A 44. oldalon, a 9. „Odaítélési kritériumok” pont utolsó előtti bekezdésében, az a), (b) és (c) felsorolásban:

a következő szövegrész: „…között:

belső piachoz kapcsolódó három téma tekintetében fennmaradó teljes előirányzott összeget 
a belső piacot célzó, legmagasabb minőségi pontszámot szerző projektre kell fordítani, füg
getlenül attól, hogy melyik témában pályázták;

ugyanez a megközelítés vonatkozik a harmadik országot célzó témákra (4–6. témák) 
vonatkozó javaslatokra;

amennyiben az előirányzott összeg ezt követően sem kerül kimerítésre, a belső piacokra és 
a harmadik országokra vonatkozó fennmaradó összegeket össze kell vonni és a legmagasabb 
minőségi pontszámot elérő projektre kell fordítani, függetlenül attól, hogy melyik témába és 
melyik prioritásba tartozik”,

helyesen: „…között:

a mind a négy téma tekintetében fennmaradó teljes előirányzott összeget össze kell vonni, és 
a legmagasabb minőségi pontszámot szerző projektre kell fordítani, függetlenül attól, hogy 
melyik témában pályázták”.

5. A 46. oldalon, a 11.4. „A finanszírozás formája, az elszámolható és a nem elszámolható költségek” pontban, az 
„Elszámolható költségek” alatt, az első franciabekezdésben:

a következő szövegrész: „Az elszámolható (közvetlen és közvetett) költségek a támogatási megállapodásban (lásd a 6. 
pont első, második és harmadik bekezdését) vannak feltüntetve”,

helyesen: „Az elszámolható (közvetlen és közvetett) költségek a támogatási megállapodásban (lásd a 6. 
pont első és második bekezdését) vannak feltüntetve”.
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