
RETIFICAÇÕES

Retificação do convite à apresentação de propostas 2018 — Programas multi — Subvenções 
a ações de informação e de promoção de produtos agrícolas executadas no mercado interno e em 
países terceiros em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 1144/2014 do Parlamento Europeu 

e do Conselho

(«Jornal Oficial da União Europeia» C 9 de 12 de janeiro de 2018)

(2018/C 103/09)

Na página 33, Secção 3, «Calendário», primeira frase:

onde se lê: «12 de abril de 2018»,

deve ler-se: «19 de abril de 2018».

Na página 33, Secção 3, «Calendário», no quadro:

onde se lê: «d) Prazo para apresentação de propostas 12.4.2018»,

deve ler-se: «d) Prazo para apresentação de propostas 19.4.2018».

Na página 43, Secção 8.2, «Capacidade operacional», o terceiro parágrafo é suprimido.

Na página 44, Secção 9, «Critérios de adjudicação», segundo último parágrafo, lista enumerativa a), b) e c):

onde se lê: «… critérios:

a) a totalidade do restante montante previsto para estes três temas no mercado interno deve ser alocada 
a projetos que têm como alvo o mercado interno com a pontuação de qualidade mais elevada, inde
pendentemente do tema ao qual se candidataram;

b) deve ser seguida a mesma abordagem para propostas que visam países terceiros (temas 4-6);

c) se mesmo assim o restante montante não for gasto, os restantes remanescentes para o mercado 
interno e para países terceiros deve ser reunido e atribuído a projetos com a pontuação de qualidade 
mais elevada, independentemente da prioridade e do tema ao qual se candidataram.»,

deve ler-se: «… critérios:

a totalidade do restante montante previsto para estes quatro temas deve ser reunida e alocada a projetos 
com a pontuação de qualidade mais elevada, independentemente do tema ao qual se candidataram.».

Na página 46, Secção 11.4, «Tipos de financiamento, custos elegíveis e não elegíveis», em «Custos elegíveis», primeiro 
travessão:

onde se lê: «Os custos elegíveis (custos diretos e indiretos) são indicados na convenção de subvenção (ver artigo 6.o, 
n.os 1, 2 e 3).»,

deve ler-se: «Os custos elegíveis (custos diretos e indiretos) são indicados na convenção de subvenção (ver artigo 6.o, 
n.os 1 e 2).».
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