Ref. Ares(2014)97734 - 17/01/2014

BASHKIMI EVROPIAN

Delegacioni i Bashkimit Evropian

IPA Programi për Bashkëpunim Ndërkufitar ndërmjet
Ish Republikës Jugosllave të Maqedonisë - Kosovës*
Alokimet Vjetore 2010, 2011 dhe 2012 IPA
Referenca e Thirrjes për Propozime: EuropeAid/135229/L/ACT/MK

KORRIGJIM
Korrigjimi i më poshtëm vlen për Thirrjen për Propozime të cekur më lartë.
1) Në udhëzimet për aplikuesit:
 Faqja e parë e udhëzimeve për aplikuesit lexohet:
Afati i fundit për dorëzim të dokumentit të konceptit dhe aplikimeve të plota:
30 janar 2014 ora 16:00 CET
 Pika 2.2.3 Afati i fundit për dorëzimin e aplikacioneve në faqen 23 të udhëzimeve për aplikantë
lexohet:
Afati i fundit për dorëzim të aplikacioneve është 30 janar 2014

 Pika 2.5.2 Orari indikativ kohor në faqe 30 të udhëzimeve për aplikuesit lexohet

2.5.2 Orari indikativ kohor
DATA

KOHA*

Sesioni informativ

Referoju pikës 2.2.4

-

Afati i fundit kohor për kërkimin e sqarimeve nga
Autoriteti Kontraktues

30 dhjetor 2013

-

17 janar 2014

-

30 janar 2014

16:00 CET

Data e fundit në të cilën sqarimet jepen nga
Autoriteti
Kontraktues
Afati i fundit kohor për dorëzim të aplikacionit
Informata për aplikantët mbi kontrollimin
administrative dhe të hapjes dhe vlerësimi të
Dokumentit të Konceptit (hapi 1)

Shkurt/Mars 2014
Prill/Maj 2014

-

Njoftimi mbi dhënien e grantit (pas kontrollit
të pranueshmërisë) (hapi 3)

Maj 2014

-

Nënshkrimi i Kontratës

Qershor 2014

-

Informata për aplikantët lidhur me vlerësimin e
Formularit të Plotë të Aplikimit

2) Në Formularin e Aplikacionit (Aneksi A):
Sv. Kiril i Metodij 52B, 1000 Skopje
Telefoni: (+389 2) 3248 500, Faksi : (+389 2) 3248 501
E-maili: Delegation-fyrmacedonia@ec.europa.eu

 Faqja e parë e Formularit të Aplikacionit lexohet:
Afati i fundit për dorëzim të dokumentit të konceptit dhe aplikimeve të plota:
30 janar 2014 ora 16:00 CET

Duhet të theksohet se versioni në anglisht është versioni origjinal. Në rast të mospërputhjes në mes
versioneve tjera gjuhësore, mbizotëron teksti i versionit në gjuhën angleze.
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