
SPROSTOWANIA

Sprostowanie do zaproszenia do składania wniosków 2018 – Programy, w których uczestniczy 
wiele państw – Dotacje na działania informacyjne i promocyjne dotyczące produktów rolnych 
wdrażane na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich zgodnie z rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 9 z dnia 12 stycznia 2018 r.)

(2018/C 103/09)

1. Strona 33, sekcja 3 „Harmonogram”, zdanie pierwsze:

zamiast: „12 kwietnia 2018 r.”,

powinno być: „19 kwietnia 2018 r.”.

2. Strona 33, sekcja 3 „Harmonogram”, tabela:

zamiast: „d) Termin składania wniosków 12.4.2018”,

powinno być: „d) Termin składania wniosków 19.4.2018”.

3. Strona 43, sekcja 8.2 „Zdolność operacyjna”, skreśla się akapit trzeci.

4. Strona 44, sekcja 9 „Kryteria przyznania finansowania”, akapit drugi od końca w numerowanym wykazie a), b) i c):

zamiast: „… kryteriami:

a) całość pozostałej kwoty przewidzianej na trzy tematy dotyczące rynku wewnętrznego przeznacza 
się na projekty dotyczące rynku wewnętrznego, które otrzymały największą liczbę punktów pod 
względem jakości, niezależnie od tematu, który był przedmiotem wniosku;

b) takie samo podejście stosuje się do wniosków skierowanych do państw trzecich (tematy 4–6);

c) jeżeli przewidziana kwota w dalszym ciągu nie została wyczerpana, pozostałe kwoty przeznaczone 
na projekty dotyczące rynku wewnętrznego i państw trzecich łączy się i przeznacza na projekty, 
które otrzymały największą liczbę punktów pod względem jakości, niezależnie od priorytetu 
i tematu, który był przedmiotem wniosku.”,

powinno być: „… kryterium:

całość pozostałej kwoty przewidzianej na wszystkie cztery tematy zostanie scalona i przeznaczona na 
projekty, które otrzymały największą liczbę punktów pod względem jakości, niezależnie od tematu, 
który był przedmiotem wniosku.”.

5. Strona 46, sekcja 11.4 „Formy finansowania, koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne”, pod „Koszty 
kwalifikowalne”, tiret pierwsze:

zamiast: „Koszty kwalifikowalne (bezpośrednie i pośrednie) podano w umowie o udzielenie dotacji (zob. art. 6 
ust. 1, 2 i 3)”,

powinno być: „Koszty kwalifikowalne (bezpośrednie i pośrednie) podano w umowie o udzielenie dotacji (zob. art. 6 
ust. 1 i 2).”.
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