IMPORTANT! Clarifications regarding minor technical issues with the Application
Form under the First Call for project proposals
If you have experienced technical difficulties regarding filling in the obligatory own cofinancing within the “Own co-financing statement” for the third/fourth/fifth project partner, if
they are from Serbia, you need to do the following:
1.
2.
3.
4.

Select sheet “Statement” in the AF;
Select “Review” from the main menu;
Select “Unprotect sheet”;
Enter manually the exact amounts of the own co-financing for the Serbian partners
(from “Table 5 – Sources” copy the amount from field D7 for Project Partner 3; field
E7 for Project Partner 4; and F7 for Project Partner 5).

ВАЖНО! Разяснения относно технически проблеми с Формуляра за
кандидатстване по първата Покана за набиране на проектни предложения
Ако имате технически трудности по отношение на попълване на полетата за
задължително собствено съ-финансиране в декларацията „Own co-financing
statement“ за трети/четвърти/пети партньор по проекта, ако същите са сръбски
организации, трябва да направите следното:
1. Изберете лист „Statement“ във формуляра за кандидатстване;
2. Изберете опция „Review“ от главното меню;
3. Изберете опция „Unprotect sheet“;
4. Въведете ръчно точните суми на собственото съ-финансиране за сръбските
партньори (от „Table 5 – Sources“ копирайте сумата от полето D7 за партньор 3;
от поле E7 за партньор 4; и от поле F7 за партньор 5).

ВАЖНО! Инструкције у вези техничких проблема са Апликационим формуларом
Ако сте имали проблема са пуњавањем сума за обавезно сопствено кофинансирање
у оквиру образца „Own co-financing statement“, за трећег/четвртог/петог партнера, ако
су из Србије, треба да урадите следеће:
1.
2.
3.
4.

Изаберите лист „Statement” у оквиру Апликационог формулара;
Изаберите опцију „Review“ из главног менија;
Изаберите опцију „Unprotect sheet“;
Унесите ручно тачне суме сопственог кофинансирања за српске партнере (из
листа „Table 5 – Sources“ копираје износ од поља D7 за пројектног партнера 3;
из поља E7 за пројектног партнера 4; и из поља F7 за пројектног партнера 5).

