
ПОПРАВКИ

Поправка на Покана за представяне на предложения за 2018 г. — Многонационални програми — 
Безвъзмездни средства за мерки за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските 
продукти, прилагани на вътрешния пазар и в трети държави в съответствие с Регламент (ЕС) 

№ 1144/2014 на Европейския парламент и на Съвета

(Официален вестник на Европейския съюз C 9, 12 януари 2018 г.)

(2018/C 103/09)

На страница 33, раздел 3 „График“, първото изречение

вместо: „12 април 2018 г.“

да се чете: „19 април 2018 г.“.

На страница 33, раздел 3 „График“, в таблицата

вместо: „г) Краен срок за подаване на заявления за кандидатстване 12.4.2018 г.“

да се чете: „г) Краен срок за подаване на заявления за кандидатстване 19.4.2018 г.“.

На страница 43, раздел 8.2 „Оперативен капацитет“, третият параграф се заличава.

На страница 44, раздел 9 „Критерии за отпускане на безвъзмездни средства“, предпоследния параграф

вместо: „… критерии:

а) общият остатък от предвидените суми за трите теми на вътрешния пазар следва да се отпуснат за про
екти, насочени към вътрешния пазар, които имат най-висока оценка за качество, независимо от темата, 
за която са кандидатствали;

б) същият подход следва да се приложи спрямо предложенията, насочени към трети страни (теми 4–6);

в) ако и тогава предвидената сума не е изразходвана, оставащите средства за вътрешния пазар и за трети 
страни следва да бъдат обединени и отпуснати за проекти с най-висока оценка за качество, независимо 
от приоритета и темата, по която са кандидатствали.“

да се чете: „… критерий:

общият остатък от предвидените суми за всички четири теми следва да се обединят и отпуснат за проекти, 
получили най-висока оценка за качество, независимо от темата, за която са кандидатствали.“

На страница 46, раздел 11.4 „Форми на финансиране, допустими и недопустими разходи“ в заглавието „Допустими раз
ходи“, първо тире

вместо: „Допустимите (преки и непреки) разходи са посочени в споразумението за отпускане на безвъзмездни сред
ства (вж. член 6, параграфи 1, 2 и 3).“

да се чете: „Допустимите (преки и непреки) разходи са посочени в споразумението за отпускане на безвъзмездни сред
ства (вж. член 6, параграфи 1 и 2).“
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