DEĞİŞİKLİK No: 1
TEKLİF ÇAĞRISI
Referans: EuropeAid/161357/DH/ACT/CY

Tarıma Dayalı Yatırımın Desteklenmesi
Hibe Başvuru Rehberi
Hibe Başvuru Rehberinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:
SAYFA 28: 2.5.2 Öngörülen Takvim
Aşağıdaki bölüm:
2. Sözleşme Makamından açıklama talep etmek
için son tarih

2 Aralık 2018

12:00 Brüksel saati
(13:00 Kıbrıs Saati)

3 Aralık 2018

12:00 Brüksel saati
(13:00 Kıbrıs Saati)

Şu şekilde değiştirilmiştir:
2. Sözleşme Makamından açıklama talep etmek
için son tarih

Annex A.1 – Kavram Belgesi:
Kavram Belgesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:
SAYFA 14: KAVRAM BELGESİNİ HAZIRLAMA TALİMATLARI
“1.2.1. Satın Alınacak ekipman veya hizmetlerin türü
i.

Öncelikle, Lot 1 (bitkisel üretim) veya Lot 2 (hayvansal üretim) için satın alınacak olan
ekipman veya hizmetlerin türüne göre uygun tabloyu bulun.

ii.

Başvuruda belirtilen önceliklerin ele alınabilmesi için satın alınmasına ihtiyaç duyulduğunu
düşündüğünüz kalemlerin kutularına “evet” yazın.

iii.

ÖNEMLİ: Tam başvurunuzu sunmak için davet edilirseniz, tam başvurunuzda seçmiş
olduğunuz kalemleri dahil etmek zorunda olacaksınız; proje tanımı, tam başvurunuzu
hazırlama aşamasında daha da tafsilatlı olarak yapılacaktır.

iv.

ÖNEMLİ: Sözleşmenin verilmesi halinde, seçtiğiniz
uygulanmasına da dahil etmek zorunda olacaksınız.

v.

Bu nedenle, başvurunuzda seçmiş olduğunuz öncelilkleri ele almak için hangilerini
seçeceğiniz konusunu dikkatli bir biçimde düşünmeniz tavsiye edilir.

bu

kalemleri,

sözleşmenizin
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“1.2.1. Satın Alınacak ekipman veya hizmetlerin türü
i.

Öncelikle, Lot 1 (bitkisel üretim) veya Lot 2 (hayvansal üretim) için satın alınacak olan
ekipman veya hizmetlerin türüne göre uygun tabloyu bulun.

ii.

Satın alacağınız ekipman veya hizmet türlerini de belirterek projenizi tarif ediniz ve
projenizin çağrının öncelikleri ile olan bağını ve ilgililiğini açıklayınız.

iii.

ÖNEMLİ: Tam başvurunuzu sunmak için davet edilirseniz, tam başvurunuzda bu projeye
birebir sadık kalmak zorunda olacaksınız; proje tanımı, tam başvurunuzu hazırlama
aşamasında daha da tafsilatlı olarak yapılacaktır.

iv.

ÖNEMLİ: Sözleşmenin verilmesi halinde, sözleşmenizin uygulanmasında da bu projeye
birebir sadık kalmak zorunda olacaksınız.

v.

Bu nedenle, başvurunuzda seçmiş olduğunuz öncelilkleri ele almak için hangilerini
seçeceğiniz konusunu dikkatli bir biçimde düşünmeniz tavsiye edilir.”

Başka bir değişiklik veya ekleme/çıkarma yapılmamıştır.
Revize edilmiş Hibe Başvuru Rehberi Eklenmiştir.
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