
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ

Διορθωτικό στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2018 — Πολυπρογράμματα — Επιχορηγήσεις για 
ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης που αφορούν τα γεωργικά προϊόντα και εφαρμόζονται στην 
εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1144/2014 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και το Συμβουλίου

(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 9 της 12ης Ιανουαρίου 2018)

(2018/C 103/09)

Στη σελίδα 33, ενότητα 3, «Χρονοδιάγραμμα» πρώτη πρόταση:

αντί: «12 Απριλίου 2018»

διάβαζε: «19 Απριλίου 2018».

Στη σελίδα 33, ενότητα 3, «Χρονοδιάγραμμα», στον πίνακα:

αντί: «(δ) Τελευταία προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων 12.4.2018»

διάβαζε: «(δ) Τελευταία προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων 19.4.2018».

Στη σελίδα 43, ενότητα 8.2, «Επιχειρησιακή ικανότητα», η τρίτη παράγραφος διαγράφεται.

Στη σελίδα 44, ενότητα 9, «Κριτήρια χορήγησης», προτελευταία παράγραφος, αριθμημένος κατάλογος α), β) και γ):

αντί: «… κριτήρια:

α) το σύνολο του εναπομένοντος προβλεπόμενου ποσού για τα τρία θέματα στην εσωτερική αγορά κατανέμεται 
στα έργα που στοχεύουν στην εσωτερική αγορά και συγκεντρώνουν την υψηλότερη βαθμολογία ποιότητας, 
ανεξαρτήτως του θέματος για το οποίο υποβλήθηκαν οι αιτήσεις·

β) η ίδια προσέγγιση εφαρμόζεται για τις προτάσεις που στοχεύουν σε τρίτες χώρες (θέματα 4—6)·

γ) εάν και πάλι το προβλεπόμενο ποσό δεν διατεθεί εξολοκλήρου, τα εναπομένοντα ποσά για την εσωτερική 
αγορά και για τις τρίτες χώρες συγχωνεύονται και χορηγούνται στα έργα με την υψηλότερη βαθμολογία 
ποιότητας, ανεξαρτήτως της προτεραιότητας και του θέματος για το οποίο υποβλήθηκαν οι αιτήσεις.»

διάβαζε: «… κριτήριο:

το σύνολο του εναπομένοντος προβλεπόμενου ποσού και για τα τέσσερα θέματα συγχωνεύεται και χορηγείται στα 
έργα με την υψηλότερη βαθμολογία ποιότητας, ανεξαρτήτως του θέματος για το οποίο υποβλήθηκαν οι αιτήσεις.».

Στη σελίδα 46, ενότητα 11.4, «Μορφές χρηματοδότησης, επιλέξιμες και μη επιλέξιμες δαπάνες», παράγραφος «Επιλέξιμες 
δαπάνες», πρώτη περίπτωση:

αντί: «Οι επιλέξιμες (άμεσες και έμμεσες) δαπάνες αναφέρονται στη συμφωνία επιχορήγησης (βλέπε άρθρο 6 παράγραφοι 1, 
2 και 3).»

διάβαζε: «Οι επιλέξιμες (άμεσες και έμμεσες) δαπάνες αναφέρονται στη συμφωνία επιχορήγησης (βλέπε άρθρο 6 παράγραφοι 1 
και 2).».
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