
POPRAVKI

Popravek Razpisa za zbiranje predlogov 2018 – Multiprogrami – Nepovratna sredstva za ukrepe za 
informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo, ki se izvajajo na notranjem trgu in 

v tretjih državah v skladu z Uredbo (EU) št. 1144/2014 Evropskega parlamenta in Sveta

(Uradni list Evropske unije C 9 z dne 12. januarja 2018)

(2018/C 103/09)

Stran 33, točka 3 „Časovni razpored“, prvi stavek:

besedilo: „12. april 2018“

se glasi: „19. april 2018“.

Stran 33, točka 3, „Časovni razpored“, tabela:

besedilo: „Rok za oddajo vlog 12.4.2018“

se glasi: „Rok za oddajo vlog 19.4.2018“.

Stran 43, točka 8.2, „Operativna zmogljivost“, tretji odstavek se črta.

Stran 44, točka 9, „Merila za dodelitev“, predzadnji odstavek, oštevilčen seznam (a), (b) in (c):

besedilo: „… merili:

(a) skupni preostali predvideni znesek za tri teme na notranjem trgu se dodeli projektom, usmerjenim 
v notranji trg, z najvišjo oceno za kakovost ne glede na to, za katero temo so bili prijavljeni;

(b) isti pristop se uporabi za predloge, ki so usmerjeni v tretje države (teme 4–6);

(c) če predvideni znesek še vedno ni porabljen, se preostali zneski za notranji trg in tretje države združijo 
in dodelijo projektom z najvišjim oceno za kakovost ne glede na to, za katero prednostno nalogo in 
temo so bili prijavljeni.“

se glasi: „… merilom:

skupni preostali predvideni znesek za vse štiri teme se združi in dodeli projektom z najvišjo oceno za kako
vost ne glede na to, za katero temo so bili prijavljeni.“.

Stran 46, točka 11.4, „Oblike financiranja, upravičeni in neupravičeni stroški“, pod „Upravičeni stroški“, prva alinea:

besedilo: „Upravičeni (neposredni in posredni) stroški so navedeni v sporazumu o dodelitvi nepovratnih sredstev (glej 
člen 6.1, 6.2 in 6.3).“

se glasi: „Upravičeni (neposredni in posredni) stroški so navedeni v sporazumu o dodelitvi nepovratnih sredstev (glej 
člen 6.1 in 6.2).“.
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