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ANNEX

PŘÍLOHA

návrhu
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg)
podporovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj a nástrojů financování vnější
činnosti

{SEC(2018) 268 final} - {SWD(2018) 282 final} - {SWD(2018) 283 final}

CS

CS

PŘÍLOHA
ŠABLONA PRO PROGRAMY INTERREG
CCI
Název
Verze
První rok
Poslední rok
Způsobilý od
Způsobilý do
Číslo rozhodnutí Komise
Datum rozhodnutí Komise
Číslo rozhodnutí, kterým se
mění program
Datum vstupu v platnost
rozhodnutí, kterým se mění
program
Regiony NUTS zahrnuté do
programu
Složka programu Interreg

[15 znaků]
[255]
[4]
[4]

[20]

1. Strategie programu: hlavní problémy související s rozvojem a politické reakce
1.1. Programová oblast (nevyžaduje se pro programy Interreg složky 4)
Odkaz: čl. 17 odst. 4 písm. a), čl. 17 odst. 9 písm. a)
Textové pole [2 000]

1.2. Souhrn hlavních společných úkolů s přihlédnutím k hospodářským, sociálním a
územním rozdílům, k potřebám společných investic a k doplňkovosti s jinými
formami podpory, k poznatkům získaným v minulosti a podpoře
makroregionálních strategií a strategií pro přímořské oblasti, pokud se na celou
programovou oblast nebo její část vztahuje jedna či více strategií
Odkaz: čl. 17 odst. 4 písm. b), čl. 17 odst. 9 písm. b)
Textové pole [50 000]

1.3. Odůvodnění pro výběr cílů politiky a specifických cílů Interreg, odpovídajících
priorit, specifických cílů a forem podpory, popřípadě řešení chybějících spojení
v přeshraniční infrastruktuře
Odkaz: čl. 17 odst. 4 písm. c)
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Tabulka 1
Vybraný
cíl
politiky
nebo
vybraný
specifický
cíl
Interreg

Vybraný
specifický cíl

Priorita

Odůvodnění výběru

[2 000 pro každý cíl]

2.

Priority [300]
Odkaz: čl. 17 odst. 4 písm. d) a e)
2.1. Název priority (uvedeno opakovaně pro každou prioritu)

Odkaz: čl. 17 odst. 4 písm. d)
Textové pole: [300]
Jedná se o prioritu podle převodu v souladu s čl. 17 odst. 3

2.1.1. Specifický cíl (uvedeno opakovaně pro každý vybraný specifický cíl, pro jiné priority
než technická pomoc)
Odkaz: čl. 17 odst. 4 písm. e)
2.1.2 Související typy činnosti, včetně seznamu plánovaných operací strategického
významu, a jejich očekávané přispění k daným specifickým cílům a popřípadě
makroregionálním strategiím a strategiím pro přímořské oblasti
Odkaz: čl. 17 odst. 4 písm. e) bod i), čl. 17 odst. 9 písm. c) bod ii)
Textové pole [7 000]
Seznam plánovaných operací strategického významu
Textové pole [2 000]
Pro programy Interreg složky 4:
Odkaz: čl. 17 odst. 9 písm. c) bod i)
Definice jediného příjemce nebo omezeného seznamu příjemců a postup udělování
Textové pole [7 000]
2.1.3 Ukazatele
Odkaz: čl. 17 odst. 4 písm. e) bod ii), čl. 17 odst. 9 písm. c) bod iii)
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Tabulka 2: Ukazatele výstupů
Priorita

Specifický
cíl

ID

Ukazatel

[5]

Jednotka měření

Milník (2024)

Konečný cíl (2029)

[255]

[200]

[200]

Tabulka 3: Ukazatele výsledků
Priorita

Specifický
cíl

ID

Ukazatel

Jednotka
měření

Základní
hodnota

Referenční
rok

Konečný
cíl (2029)

Zdroj

Poznámky

údajů

2.1.4 Hlavní cílové skupiny
Odkaz: čl. 17 odst. 4 písm. e) bod iii), čl. 17 odst. 9 písm. c) bod iv)
Textové pole [7 000]
2.1.5 Konkrétní cílová území, včetně plánovaného využívání integrovaných územních
investic, komunitně vedeného místního rozvoje nebo jiných nástrojů územního
rozvoje
Odkaz: čl. 17 odst. 4 písm. e) bod iv)
Textové pole [7 000]
2.1.6 Plánované využívání finančních nástrojů
Odkaz: čl. 17 odst. 4 písm. e) bod v)
Textové pole [7 000]
2.1.7 Orientační rozdělení programových zdrojů EU podle typu intervence
Odkaz: čl. 17 odst. 4 písm. e) bod vi), čl. 17 odst. 9 písm. c) bod v)
Tabulka 4: Dimenze 1 – oblast intervence
Číslo priority

Fond

Specifický cíl
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Kód

Částka (v EUR)

Tabulka 5: Dimenze 2 – forma financování
Číslo priority

Fond

Specifický cíl

Kód

Částka (v EUR)

Tabulka 6: Dimenze 3 – mechanismus územního plnění a územní zaměření
Číslo priority

Fond

Specifický cíl

Kód

Částka (v EUR)

Priorita „Technická pomoc“

2.T.

Odkaz: čl. 17 odst. 4 písm. f) EÚS
Textové pole [8 000]
Číslo priority

3.

Fond

Částka (v EUR)

Kód

Plán financování

Odkaz: čl. 17 odst. 4 písm. g)
Finanční prostředky podle roku

3.1

Odkaz: čl. 17 odst. 4 písm. g) bod i), čl. 17 odst. 5 písm. a) body i) až iv)
Tabulka 7
Fond

2021

2022

2023

2024

EFRR
NPP III
–
Přeshraniční
spolupráce1
Přeshraniční
spolupráce
v rámci
sousedství2
NPP III3
NDICI4
PZZÚ
Grónsko5

1
2
3
4
5

Složka 1, vnější přeshraniční spolupráce
Složka 1, vnější přeshraniční spolupráce
Složky 2 a 4
Složky 2 a 4
Složky 2 a 4

4

2025

2026

2027

Celkem

PZZÚ6
Fondy
Interreg7
Celkem

3.2

Celkové finanční prostředky z každého fondu a vnitrostátního spolufinancování

Odkaz: čl. 17 odst. 4 písm. g) bod ii), čl. 17 odst. 5 písm. a) body i) až iv), čl. 17 odst. 5 písm.
b)

6
7

Složky 3 a 4
EFRR, NPP III, NDICI nebo PZZÚ, pokud je uvedeno jako jedna částka pod složkami 2 a 4
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Tabulka 8
Č. cíle
politiky
nebo
technické
pomoci

Priorita

Fond
(v
příslušných
případech)

Priorita 1

Základ
pro
výpočet podpory
EU (celkem nebo
z
veřejných
zdrojů)

Příspěvek EU
(a)

Vnitrostátní
příspěvek
(b) = (c) + (d)

EFRR
NPP III
Přeshraniční
spolupráce8
Přeshraniční
spolupráce
v rámci
sousedství9
NPP III10

–

NDICI11
PZZÚ Grónsko12
PZZÚ13
Fondy Interreg14
Priorita 2

(fondy jako výše)

Celkem

Všechny fondy
EFRR
NPP III
Přeshraniční
spolupráce
Přeshraniční
spolupráce
v rámci
sousedství
NPP III

–

NDICI
PZZÚ Grónsko
PZZÚ
8
9
10
11
12
13
14

Složka 1, vnější přeshraniční spolupráce
Složka 1, vnější přeshraniční spolupráce
Složky 2 a 4
Složky 2 a 4
Složky 2 a 4
Složky 3 a 4
EFRR, NPP III, NDICI nebo PZZÚ, pokud je uvedeno jako jedna částka pod složkami 2 a 4
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Orientační rozdělení
příspěvku členského státu
Vnitrostátní
veřejné
zdroje

Vnitrostátní
soukromé
zdroje

(c)

(d)

Celkem

Míra
spolufinancování

(e) = (a) +
(b)

(f) = (a)/(e)

Příspěvky třetích zemí
(pro informaci)

Fondy Interreg
Celkem

Všechny fondy

Před provedením přezkumu v polovině období zahrnuje tato tabulka pouze částky pro roky 2021–2025.
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4.

Opatření přijaté k zapojení příslušných programových partnerů do přípravy
programu Interreg a úloha těchto programových partnerů při provádění,
monitorování a hodnocení

Odkaz: čl. 17 odst. 4 písm. h)
Textové pole [10 000]

5.

Přístup ke komunikaci a viditelnosti programu Interreg, včetně plánovaného rozpočtu

Odkaz: čl. 17 odst. 4 písm. i)
Textové pole [10 000]

6.

Prováděcí ustanovení

6.1.

Programové orgány

Odkaz: čl. 17 odst. 7 písm. a)
Tabulka 10
Programové orgány

Název instituce [255]

Jméno kontaktní osoby
[200]

E-mail [200]

Řídicí orgán
Vnitrostátní orgán (v
příslušných případech pro
programy se zúčastněnými
třetími zeměmi)
Auditní orgán
Skupina zástupců auditorů (v
příslušných případech pro
programy se zúčastněnými
třetími zeměmi)
Subjekt, kterému má Komise
poukazovat platby

6.2.

Postup zřízení společného sekretariátu

Odkaz: čl. 17 odst. 7 písm. b)
Textové pole [3 500]

6.3

Rozdělení závazků mezi zúčastněné členské státy, a v příslušných případech třetí země
a zámořské země a území, v případě finančních oprav uložených řídicím orgánem nebo
Komisí

Odkaz: čl. 17 odst. 7 písm. c)
Textové pole [10 500]
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DODATKY





Mapa programové oblasti
Úhrada způsobilých výdajů Komisí členskému státu na základě jednotkových nákladů,
jednorázových částek a paušálních sazeb
Financování nespojené s náklady

Dodatek 1:

Mapa programové oblasti

Dodatek 2:

Úhrada způsobilých výdajů Komisí členskému státu na základě jednotkových
nákladů, jednorázových částek a paušálních sazeb

Úhrada způsobilých výdajů Komisí členskému státu na základě jednotkových nákladů,
jednorázových částek a paušálních sazeb
Šablona pro předkládání údajů k posouzení Komise
(článek 88 nařízení o společných ustanoveních)
Datum předložení návrhu
Aktuální verze
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A.

Shrnutí hlavních prvků

Priorita

Fond

Odhadovaný
podíl celkového
finančního
přídělu v rámci
priority, na niž
bude uplatněno
zjednodušené
vykazování
nákladů (SCO), v
% (odhad)

Typ(y) operace

Kód

Popis

Název odpovídajícího ukazatele
(ukazatelů)

Kód

Popis

10

Jednotka měření pro
ukazatel

Typ SCO
(standardní
stupnice
jednotkových
nákladů,
jednorázové
částky nebo
paušální sazby)

Odpovídající
standardní stupnice
jednotkových nákladů,
jednorázové částky
nebo paušální sazby

B. Podrobnosti podle typu operace (nutno vyplnit u každého typu operace)
Obdržel řídicí orgán k níže uvedenému zjednodušenému vykazování nákladů podporu od
externí společnosti?
Pokud ano, uveďte, od které externí společnosti

Ano/Ne – Název externí společnosti

Typy operace:
1.1 Popis typu operace
1.2 Dotčená priorita / specifický cíl
(cíle)
1.3 Název ukazatele15
1.4 Jednotka měření pro ukazatel
1.5 Standardní stupnice
jednotkových nákladů, jednorázová
částka nebo paušální sazba
1.6 Částka
1.7 Kategorie nákladů pokryté
jednotkovými náklady,
jednorázovou částkou nebo paušální
sazbou
1.8 Pokrývají tyto kategorie
nákladů všechny způsobilé výdaje
na operaci? (A/N)
1.9 Metoda úprav(y)
11.10 Ověření dosažení jednotky
měření
– uveďte, jaký dokument či
dokumenty se použijí k ověření
dosažení jednotky měření
– uveďte, co bude ověřeno
v průběhu řídicí kontroly (včetně
kontrol na místě) a kým
– uveďte, jaká opatření jsou
zavedena ke sběru a uchovávání
údajů/dokumentů
1.11 Možné nevhodné pobídky
nebo problémy způsobené tímto
ukazatelem, jak by mohly být
zmírněny a odhadovaná míra rizika
1.12 Celková částka (na vnitrostátní
úrovni a úrovni EU), která má být
vyplacena

15

U jednoho typu operace je možných několik doplňkových ukazatelů (například jeden ukazatel výstupů a jeden ukazatel výsledků). V
těchto případech se vyplní pole 1.3 až 1.11 pro každý ukazatel.
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C: Výpočet standardní stupnice jednotkových nákladů, jednorázových částek nebo paušálních
sazeb
1. Zdroj údajů použitých pro výpočet standardní stupnice jednotkových nákladů, jednorázových částek
nebo paušálních sazeb (kdo údaje vytvořil sbíral a zaznamenával; kde jsou údaje uchovávány; termíny;
validace atd.):

2. Upřesněte, proč jsou navrhovaná metoda a výpočet relevantní pro daný typ operace:

3. Uveďte, jak byly výpočty provedeny, zejména včetně veškerých předpokladů ohledně kvality nebo
kvantity. V příslušných případech by měly být použity průkazné statistické údaje a ukazatele, jež by
měly být připojeny k této příloze ve formátu, který může Komise použít.

4. Vysvětlete, jak jste zajistili, aby do výpočtu standardní stupnice jednotkových nákladů, jednorázové
částky nebo paušální sazby byly zahrnuty pouze způsobilé výdaje.

5. Posouzení metodiky výpočtu a částek, jakož i opatření k zajištění ověření, kvality, sběru a uchování
údajů, provedené auditním orgánem (orgány).
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Dodatek 3: Financování nesouvisející s náklady
Šablona pro předkládání údajů k posouzení Komise
(článek 89 nařízení o společných ustanoveních)
Datum předložení návrhu
Aktuální verze
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A.

Shrnutí hlavních prvků

Priorita

Fond

Částka, na
kterou se
vztahuje
financování
nesouvisející s
náklady

Typ(y) operace

Podmínky, které mají být
splněny / výsledky, kterých
má být dosaženo

Název odpovídajícího
ukazatele (ukazatelů)

Kód

Celková
pokrytá
částka

14

Popis

Jednotka měření
pro ukazatel

B. Podrobnosti podle typu operace (nutno vyplnit u každého typu operace)
Typy operace:
1.1 Popis typu operace
1.2 Dotčená priorita / specifický cíl
(cíle)
1.3 Podmínky, které mají být
splněny / výsledky, kterých má být
dosaženo
1.4 Lhůta pro splnění podmínek
nebo dosažení výsledků
1.5 Definice ukazatele výstupů
1.6 Jednotka měření pro ukazatel
výstupů
1.7 Případné průběžné výstupy
podmiňující úhradu ze strany
Komise s harmonogramem úhrad

Průběžné výstupy

1.8 Celková částka (včetně úrovně
EU a vnitrostátní úrovně)
1.9 Metoda úprav(y)
1.10 Ověření dosažení výsledku
nebo splnění podmínky (případně
průběžných výstupů)
– uveďte, jaký dokument či
dokumenty se použijí k ověření
dosažení jednotky měření
– uveďte, co bude ověřeno
v průběhu řídicí kontroly (včetně
kontrol na místě) a kým
– uveďte, jaká opatření jsou
zavedena ke sběru a uchovávání
údajů/dokumentů
1.11 Opatření pro zajištění auditní
stopy
Uveďte subjekt či subjekty
odpovědné za uvedená opatření.
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Datum

Částky

