
SPROSTOWANIA 

Sprostowanie do zaproszenia do składania wniosków 2020 – Programy proste 

Dotacje na działania informacyjne i promocyjne dotyczące produktów rolnych wdrażane na rynku 
wewnętrznym i w państwach trzecich zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1144/2014 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 12 z dnia 14 stycznia 2020 r.) 

(2020/C 111/04) 

Strona 10, pkt 3 „Harmonogram”: 

zamiast: „Termin składania wniosków upływa dnia 15 kwietnia 2020 r. o godz. 17.00 CET (czasu środko-
woeuropejskiego).                                                               

Etapy/terminy Data i godzina albo orientacyjny okres 

a) Publikacja zaproszenia do składania wniosków 14.1.2020 

b) Termin zadawania pytań niezwiązanych z IT 1.4.2020, godz. 17.00 CET 

c) Termin odpowiedzi na pytania niezwiązane z IT 8.4.2020, godz. 17.00 CET 

d) Termin składania wniosków 15.4.2020, godz. 17.00 CET 

e) Okres oceny kwiecień–sierpień 2020 r. 

f) Decyzja Komisji październik 2020 r. 

g) Przekazanie informacji wnioskodawcom przez 
państwa członkowskie 

październik 2020 r. 

h) Etap dostosowania dotacji październik 2020 r. – styczeń 2021 r. 

i) Podpisanie umowy o udzielenie dotacji między 
państwami członkowskimi a beneficjentami 

< styczeń 2021 r. 

j) Data rozpoczęcia działania > 1.1.2021”   

powinno być: „Termin składania wniosków upływa dnia 3 czerwca 2020 r. o godz. 17.00 CET (czasu środko-
woeuropejskiego).                                                               

Etapy/terminy Data i godzina albo orientacyjny okres 

a) Publikacja zaproszenia do składania wniosków 14.1.2020 

b) Termin zadawania pytań niezwiązanych z IT 13.5.2020, godz. 17.00 CET 

c) Termin odpowiedzi na pytania niezwiązane z IT 20.5.2020, godz. 17.00 CET 

d) Termin składania wniosków 3.6.2020, godz. 17.00 CET 

e) Okres oceny czerwiec–wrzesień 2020 r. 

f) Decyzja Komisji listopad 2020 r. 

g) Przekazanie informacji wnioskodawcom przez 
państwa członkowskie 

listopad 2020 r. 

h) Etap dostosowania dotacji listopad 2020 r. – luty 2021 r. 

i) Podpisanie umowy o udzielenie dotacji między 
państwami członkowskimi a beneficjentami 

< luty 2021 r. 

j) Data rozpoczęcia działania > 1.2.2021” 
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Strona 23, sekcja „Kontakty”: 

zamiast: „W przypadku pytań niezwiązanych z IT należy kontaktować się z punktem informacyjnym Chafea: 
CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu. Pytania należy zgłosić najpóźniej do dnia 1.4.2020 godz. 
17.00 CET (czasu środkowoeuropejskiego). Odpowiedzi na pytania zostaną opublikowane na stro-
nie http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html do dnia 8.4.2020 godz. 17.00 CET (czasu środkowoeu-
ropejskiego).”, 

powinno być: „W przypadku pytań niezwiązanych z IT należy kontaktować się z punktem informacyjnym Chafea: 
CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu. Pytania należy zgłosić najpóźniej do dnia 13.5.2020 godz. 
17.00 CET (czasu środkowoeuropejskiego). 

Odpowiedzi na pytania zostaną opublikowane na stronie http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html 
do dnia 20.5.2020 godz. 17.00 CET (czasu środkowoeuropejskiego).”.     
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