
KLAIDŲ IŠTAISYMAS

2018 m. kvietimo teikti paraiškas – Daugiašalės programos – Dotacijos informacijos apie žemės ūkio 
produktus teikimo ir jų pardavimo skatinimo priemonėms, įgyvendinamos vidaus rinkoje ir 
trečiosiose šalyse pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1144/2014 – klaidų 

ištaisymas

(Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 9, 2018 m. sausio 12 d.)

(2018/C 103/09)

33 puslapis, 3 dalis, „Tvarkaraštis“, pirmas sakinys:

yra: „2018 m. balandžio 12 d.“,

turi būti: „2018 m. balandžio 19 d.“

33 puslapis, 3 dalis, „Tvarkaraštis“, lentelė:

yra: „d) Paraiškų pateikimo terminas 2018 4 12“,

turi būti: „d) Paraiškų pateikimo terminas 2018 4 19“.

43 puslapis, 8.2 dalis, „Veiklos pajėgumas“, trečioji pastraipa ištrinama.

44 puslapis, 9 dalis, „Sutarties sudarymo kriterijai“, antra paskutinė pastraipa, numeruotas sąrašas a), b) ir c):

yra: „…kriterijus:

a) visa likusi trims temoms, susijusioms su vidaus rinka, numatyta suma paskirstoma didžiausią kokybės 
balų skaičių gavusiems projektams, skirtiems vidaus rinkai, neatsižvelgiant į tai, pagal kurią temą jie yra 
pateikti;

b) toks pats metodas taikomas pasiūlymams, skirtiems trečiosioms šalims (4–6 temos);

c) jeigu numatyta suma vis tiek neišnaudojama, likusios tiek vidaus rinkai, tiek trečiosioms šalims skirtos 
sumos sujungiamos ir skiriamos didžiausią kokybės balų skaičių gavusiems projektams, neatsižvelgiant 
į tai, pagal kurį prioritetą ir temą jie yra pateikti.“,

turi būti: „…kriterijų:

visos likusios keturioms temoms numatytos sumos sujungiamos ir skiriamos didžiausią kokybės balų skaičių 
gavusiems projektams, neatsižvelgiant į tai, pagal kurią temą jie yra pateikti;“.

46 puslapis, 11.4 dalis, „Finansavimo formos, reikalavimus atitinkančios ir neatitinkančios sąnaudos“, „Reikalavimus 
atitinkančios sąnaudos“, pirma įtrauka:

yra: „Reikalavimus atitinkančios (tiesioginės ir netiesioginės) sąnaudos yra nurodytos dotacijos susitarime 
(žr. 6 straipsnio 1, 2 ir 3 dalis).“,

turi būti: „Reikalavimus atitinkančios (tiesioginės ir netiesioginės) sąnaudos yra nurodytos dotacijos susitarime 
(žr. 6 straipsnio 1 ir 2 dalis).“
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