
RÄTTELSER

Rättelse av förslagsinfordran 2018 – Multiprogram – Bidrag till informationskampanjer och 
säljfrämjande åtgärder som avser jordbruksprodukter som genomförs på den inre marknaden och 

i tredjeland i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1144/2014

(Europeiska unionens officiella tidning C 9 av den 12 januari 2018)

(2018/C 103/09)

Sidan 33, avsnitt 3, ”Tidsplan”, första meningen

I stället för: ”den 12 april 2018”,

ska det stå: ”den 19 april 2018”.

Sidan 33, avsnitt 3, ”Tidsplan”, i tabellen

I stället för: ”d) Sista inlämningsdag för ansökningar 12 april 2018”,

ska det stå: ”d) Sista inlämningsdag för ansökningar 19 april 2018”.

Sidan 43, avsnitt 8.2, ”Operativ kapacitet”, tredje stycket ska strykas.

Sidan 44, avsnitt 9, ”Tilldelningskriterier”, näst sista stycket, numrerad lista a), b) och c)

I stället för: ”… kriterier:

a) Det totala resterande planerade beloppet för de tre ämnen som gäller den inre marknaden ska 
tilldelas de projekt som riktas till den inre marknaden och som har fått högst kvalitetspoäng, obero
ende av ämne.

b) Samma strategi ska tillämpas för förslag som riktas till tredjeland (ämnena 4–6).

c) Om det planerade beloppet fortfarande inte har utnyttjats, ska de resterande beloppen för den inre 
marknaden och tredjeland läggas samman och tilldelas de projekt som har fått högst kvalitetspoäng, 
oberoende av prioritering och ämne.”,

ska det stå: ”… kriterium:

Det totala resterande planerade beloppet för alla fyra ämnen ska läggas samman och tilldelas de projekt 
som har fått högst kvalitetspoäng, oberoende av ämne.”

Sidan 46, avsnitt 11.4, ”Finansieringsformer, stödberättigande och icke-stödberättigande kostnader”, under ”Stöd
berättigande kostnader”, första strecksatsen

I stället för: ”Stödberättigande (direkta och indirekta) kostnader anges i bidragsöverenskommelsen (se artikel 6.1, 6.2 
och 6.3)”

ska det stå: ”Stödberättigande (direkta och indirekta) kostnader anges i bidragsöverenskommelsen (se artikel 6.1 
och 6.2)”.
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