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Korigendum k výzve na predkladanie návrhov 2018 – Kombinované programy – Granty na 
informačné a propagačné akcie týkajúce sa poľnohospodárskych výrobkov, uskutočňované na 
vnútornom trhu a v tretích krajinách v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

č. 1144/2014

(Úradný vestník Európskej únie C 9 z 12. januára 2018)

(2018/C 103/09)

Na strane 33 v oddiele 3 „Časový harmonogram“ prvá veta:

namiesto: „12. apríla 2018“

má byť: „19. apríla 2018“.

Na strane 33 v oddiele 3 „Časový harmonogram“ v tabuľke:

namiesto: „d) Lehota na predloženie návrhov je 12.4.2018“

má byť: „d) Lehota na predloženie návrhov je 19.4.2018“.

Na strane 43 v oddiele 8.2 „Prevádzková spôsobilosť“ sa vypúšťa tretí odsek.

Na strane 44 v oddiele 9 „Kritériá na vyhodnotenie návrhov“ predposledný odsek číslovaný zoznam písm. a), b) a c):

namiesto: „… kritérií:

a) celková zvyšná predpokladaná suma na tri témy týkajúce sa vnútorného trhu sa pridelí projektom 
zameraným na vnútorný trh s najvyšším počtom bodov za kvalitu bez ohľadu na tému, v rámci ktorej 
podali žiadosť;

b) rovnaký prístup sa príjme, pokiaľ ide o návrhy zamerané na tretie krajiny (témy 4 – 6);

c) ak predpokladaná suma aj tak nie je vyčerpaná, zvyšné sumy za vnútorný trh aj tretie krajiny sa zlúčia 
a pridelia projektom s najvyšším počtom bodov za kvalitu bez ohľadu na prioritu a tému, v rámci 
ktorej podali žiadosť.“

má byť: „… kritéria:

celková zvyšná predpokladaná suma na všetky štyri témy sa zlúči a pridelí projektom s najvyšším počtom 
bodov za kvalitu bez ohľadu na tému, v rámci ktorej podali žiadosť.“

Na strane 46 v oddiele 11.4 „Podoby financovania, oprávnené a neoprávnené náklady“ v časti „Oprávnené náklady“ prvá 
zarážka:

namiesto: „Oprávnené (priame a nepriame) náklady sú uvedené v dohode o grante (pozri článok 6 ods. 1, 2 a 3).“

má byť: „Oprávnené (priame a nepriame) náklady sú uvedené v dohode o grante (pozri článok 6 ods. 1 a 2).“
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