
RECTIFICĂRI

Rectificare la Cerere de propuneri – 2018 – Programe multinaționale – Granturi pentru acțiunile 
de informare și promovare referitoare la produsele agricole puse în aplicare pe piața internă și în 
țările terțe în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1144/2014 al Parlamentului European și al 

Consiliului

(Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 9 din 12 ianuarie 2018)

(2018/C 103/09)

La pagina 33, secțiunea 3, „Calendar”, prima teză:

în loc de: „12 aprilie 2018”,

se citește: „19 aprilie 2018”.

La pagina 33, secțiunea 3, „Calendar”, în tabel:

în loc de: „(d) Termen de depunere a cererilor 12.4.2018”,

se citește: „(d) Termen de depunere a cererilor 19.4.2018”.

La pagina 43, secțiunea 8.2, „Capacitatea operațională”, al treilea paragraf se elimină.

La pagina 44, secțiunea 9, „Criterii de atribuire”, penultimul paragraf, lista numerotată (a), (b) și (c):

în loc de: „… următoarelor criterii:

(a) cuantumul total rămas prevăzut pentru cele trei teme privind piața internă se alocă proiectelor care 
vizează piața internă cu cel mai înalt punctaj de calitate, indiferent de tema pentru care s-a solicitat 
finanțare;

(b) se adoptă aceeași abordare pentru propunerile care vizează țările terțe (temele 4–6);

(c) în cazul în care cuantumul prevăzut tot nu se epuizează, cuantumurile rămase atât pentru piața 
internă, cât și pentru țările terțe sunt fuzionate și atribuite proiectelor cu cel mai înalt punctaj de 
calitate, indiferent de prioritatea și de tema pentru care s-a solicitat finanțare.”,

se citește: „… următorului criteriu:

cuantumul total rămas prevăzut pentru cele patru teme se fuzionează și se atribuie proiectelor cu cel mai 
mare punctaj de calitate, indiferent de tema pentru care s-a solicitat finanțare.”

La pagina 46 secțiunea 11.4, „Forme de finanțare, costuri eligibile și neeligibile”, la „Costuri eligibile”, prima liniuță:

în loc de: „Costurile eligibile (directe și indirecte) sunt indicate în acordul de grant [a se vedea articolul 6 alineatele 
(1), (2) și (3)].”,

se citește: „Costurile eligibile (directe și indirecte) sunt indicate în acordul de grant [a se vedea articolul 6 alineatele 
(1) și (2)].”
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