
RECTIFICATIES

Rectificatie van de oproep tot het indienen van voorstellen 2018 — Multiprogramma’s — Subsidies 
voor voorlichtings- en afzetbevorderingsacties betreffende landbouwproducten uitgevoerd op de 
interne markt en in derde landen overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1144/2014 van het Europees 

Parlement en de Raad

(Publicatieblad van de Europese Unie C 9 van 12 januari 2018)

(2018/C 103/09)

Bladzijde 33, punt 3, „Tijdschema”, eerste zin:

in plaats van: „12 april 2018”,

lezen: „19 april 2018”.

Bladzijde 33, punt 3, „Tijdschema”, in de tabel:

in plaats van: „d) Uiterste datum voor indiening van aanvragen 12.4.2018”,

lezen: „d) Uiterste datum voor indiening van aanvragen 19.4.2018”.

Op bladzijde 43, punt 8.2, „Operationele capaciteit”, is de derde alinea geschrapt.

Bladzijde 44, punt 9, „Toekenningscriteria”, voorlaatste alinea, opsomming a), b) en c):

in plaats van: „… criteria:

a) het totaal van het restant van het uitgetrokken bedrag voor de drie thema’s op de interne markt 
wordt toegewezen aan de op de interne markt gerichte projecten met de hoogste kwaliteitsscore, 
ongeacht het thema waarvoor zij zijn aangevraagd;

b) dezelfde aanpak wordt gehanteerd voor voorstellen gericht op derde landen (thema 4-6);

c) indien het uitgetrokken bedrag nog steeds niet geheel is gespendeerd, worden de resterende bedragen 
voor de interne markt en de derde landen samengevoegd en toegewezen aan projecten met de hoogste 
kwaliteitsscore, ongeacht de prioriteit en het thema waarvoor zij zijn aangevraagd.”,

lezen: „… criterium:

het totaal van het restant van het uitgetrokken bedrag voor alle vier thema’s zal worden samengevoegd 
en toegewezen aan projecten met de hoogste kwaliteitsscore, ongeacht het thema waarvoor zij zijn 
aangevraagd.”.

Bladzijde 46, punt 11.4, „Vormen van financiering, subsidiabele en niet-subsidiabele kosten”, onder „Subsidiabele 
kosten”, eerste streepje:

in plaats van: „Subsidiabele (directe en indirecte) kosten worden vermeld in de subsidieovereenkomst (zie artikel 6, 
leden 1, 2 en 3).”,

lezen: „Subsidiabele (directe en indirecte) kosten worden vermeld in de subsidieovereenkomst (zie artikel 6, 
leden 1 en 2).”.
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