ÇAĞRI REHBERLERİNDE DÜZELTME – 5
Paydaşlardan ve potansiyel proje faydalanıcılardan
gelen yazılı ve sözlü yoğun talepler üzerine tüm çağrı
başlıklarının başvuru süresi 1 (bir) gün uzatılmıştır.
Buna göre tüm çağrı başlıklarının;
1. Rehberlerinin kapak sayfasındaki “son başvuru
tarihi” olarak belirtilen, “5 Temmuz 2017” tarihi
“6 Temmuz 2017” olarak;
2. Bölüm 3.3 Son Başvuru Tarihi başlığındaki
“Başvuru teslimi için son tarih “Başvuru teslimi için
son tarih 05/07/2017’dir Elektronik başvurular
05/07/2017 saat 17.00’a kadar yapılmalıdır.
Başvuruların elden teslimi ise, son başvuru tarihinden
5 (beş) iş günü içerisinde (12/07/2017), saat 17.00’a
kadar gerçekleştirilmelidir. Elden teslim edilen
başvurular için, kanıt oluşturmak amacıyla teslim
tarih ve saatinin yer aldığı teslim belgesi çıktısı
düzenlenecektir. 05/07/2017 günü saat 17.00’dan
sonra elektronik başvuru sistemine erişim kesilecek
olup, belirtilen tarih ve saatten sonra elektronik
başvuru yapmak mümkün olmayacaktır.”
ifadesi
“Başvuru teslimi için son tarih “Başvuru teslimi için
son tarih 06/07/2017’dir Elektronik başvurular
06/07/2017 saat 17.00’a kadar yapılmalıdır.
Başvuruların elden teslimi ise, son başvuru tarihinden
4 (dört) iş günü içerisinde (12/07/2017), saat 17.00’a
kadar gerçekleştirilmelidir. Elden teslim edilen
başvurular için, kanıt oluşturmak amacıyla teslim
tarih ve saatinin yer aldığı teslim belgesi çıktısı
düzenlenecektir. 06/07/2017 günü saat 17.00’dan
sonra elektronik başvuru sistemine erişim kesilecek
olup, belirtilen tarih ve saatten sonra elektronik
başvuru yapmak mümkün olmayacaktır.”
olarak,
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değiştirilmiştir.

CORRIGENDUM-5
GUIDELINES

TO

CALL

FOR

PROPOSAL

Due to the intensive requests came from the
potential applicants, the deadline for submission of
Project proposals is extended for 1 (one) days. The
following corrections are made in all the Guidelines
in line with this extension:
1. In the cover pages of the Guidelines the former
text Deadline for Submission of Applications:
“05/07/2017” shall read as “06/07/2017”.
2. The former text in the Section 3.3 Deadline for
Submission of Applications:
“The closing date for the submission of applications
is 05/07/2017. For submission of electronic versions,
the deadline is 05/07/2017, 17h00 local time. For
hand-deliveries of the applications the deadline is 5
(five) working days following the submission
deadline (corresponding to 12/07/2017), 17h00 local
time. Hand-delivered applications will be registered
and receipt with date and time will be issued for
evidence purpose. Please, note that after
05/07/2017, 17h00 the applicants will not have
access to the MIS system and will not be able to send
the application electronically.”
shall read as
“The closing date for the submission of applications
is 06/07/2017. For submission of electronic versions,
the deadline is 06/07/2017, 17h00 local time. For
hand-deliveries of the applications the deadline is 4
(four) working days following the submission
deadline (corresponding to 12/07/2017), 17h00 local
time. Hand-delivered applications will be registered
and receipt with date and time will be issued for
evidence purpose. Please, note that after
06/07/2017, 17h00 the applicants will not have
access to the MIS system and will not be able to send
the application electronically.”
3. The former dates in the Provisional Timetable
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