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ANNEX

PRIEDAS
prie
pasiūlymo dėl
EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO
dėl konkrečių nuostatų, taikomų siekiant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo
(„Interreg“), kuriam skiriamos Europos regioninės plėtros fondo ir išorės finansavimo
priemonių lėšos
{SEC(2018) 268 final} - {SWD(2018) 282 final} - {SWD(2018) 283 final}

LT

LT

PRIEDAS
INTERREG PROGRAMOMS SKIRTA FORMA
CCI kodas
Pavadinimas
Versija
Pirmieji metai
Paskutinieji metai
Tinkama finansuoti nuo
Tinkama finansuoti iki
Komisijos sprendimo numeris
Komisijos sprendimo data
Sprendimo dėl programos
pakeitimo numeris
Sprendimo dėl programos
pakeitimo įsigaliojimo data
NUTS regionai, kuriuos apima
programa
INTERREG komponentas

[15 simbolių]
[255]
[4]
[4]

[20]

1. Programos strategija. Pagrindiniai vystymosi uždaviniai ir atsakomosios politikos
priemonės
1.1. Programos teritorija (pagal 4 komponento INTERREG programas pildyti
nereikia)
Šaltinis: 17 straipsnio 4 dalies a punktas, 17 straipsnio 9 dalies a punktas
Teksto laukelis [2 000]

1.2. Pagrindinių bendrų uždavinių santrauka, atsižvelgiant į ekonominius,
socialinius ir teritorinius skirtumus, bendrus investicijų poreikius, papildomumą
su kitų formų parama, praeityje įgytą patirtį, makroregionines strategijas, jūrų
baseinų strategijas, jeigu visą programos teritoriją arba jos dalį apima viena
arba kelios strategijos.
Šaltinis: 17 straipsnio 4 dalies b punktas, 17 straipsnio 9 dalies b punktas
Teksto laukelis [50 000]

1.3. Pasirinktų politikos tikslų ir konkrečių INTERREG tikslų, juos atitinkančių
prioritetų, konkrečių tikslų ir paramos formų, siekiant, jei to reikia, pašalinti
trūkstamas tarpvalstybinės infrastruktūros grandis, pagrindimas
Šaltinis: 17 straipsnio 4 dalies c punktas
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1 lentelė
Pasirinktas
politikos
tikslas arba
pasirinktas
konkretus
INTERREG
tikslas

Pasirinktas
konkretus
tikslas

Prioritetas

Pasirinkimo pagrindimas

[2 000 vienam tikslui]

2.

Prioritetai [300]
Šaltinis: 17 straipsnio 4 dalies d ir e punktai
2.1. Prioriteto pavadinimas (kartojama pagal kiekvieną prioritetą)

Šaltinis: 17 straipsnio 4 dalies d punktas
Teksto laukelis [300]
Tai prioritetas, sukurtas perkėlus lėšas pagal 17 straipsnio 3 dalį

2.1.1. Konkretus tikslas (kartojama pagal kiekvieną pasirinktą konkretų tikslą pagal visus
prioritetus, išskyrus techninę paramą)
Šaltinis: 17 straipsnio 4 dalies e punktas,
2.1.2. Su juo susijusių veiksmų rūšys, įskaitant planuojamų strateginės svarbos
veiksmų sąrašą, numatomą jų indėlį siekiant konkrečių tikslų ir, jei tai taikytina,
įgyvendinant makroregionines strategijas ir jūrų baseinų strategijas
Šaltinis: 17 straipsnio 4 dalies e punkto i papunktis, 17 straipsnio 9 dalies c punkto ii
papunktis
Teksto laukelis [7000]
Planuojamų strateginės svarbos veiksmų sąrašas
Teksto laukelis [2000]
Pagal 4 komponento INTERREG programas:
Šaltinis: 17 straipsnio 9 dalies c punkto i papunktis
Apibrėžiamas vienas paramos gavėjas arba pateikiamas trumpas paramos gavėjų sąrašas ir
paramos skyrimo procedūra
Teksto laukelis [7000]
2.1.3. Rodikliai
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Šaltinis: 17 straipsnio 4 dalies e punkto ii papunktis, 17 straipsnio 9 dalies c punkto iii
papunktis
2 lentelė. Produkto rodikliai
Prioritetas

Konkretus
tikslas

ID

Rodiklis

[5]

Matavimo
vienetas

Tarpinė reikšmė
(2024 m.)

Galutinis
(2029 m.)

[255]

[200]

[200]

tikslas

3 lentelė. Rezultato rodikliai
Prioritetas

Konkretus
tikslas

ID

Rodiklis

Matavimo
vienetas

Pradinė
reikšmė

Ataskaitiniai
metai

Galutinis
tikslas
(2029 m.)

Duomenų

Pastabos

šaltinis

2.1.4. Pagrindinės tikslinės grupės
Šaltinis: 17 straipsnio 4 dalies e punkto iii papunktis, 17 straipsnio 9 dalies c punkto iv
papunktis
Teksto laukelis [7000]
2.1.5. Konkrečios tikslinės teritorijos, įskaitant planus naudotis ITI, BIVP arba kitomis
teritorinėmis priemonėmis
Šaltinis: 17 straipsnio 4 dalies e punkto iv papunktis
Teksto laukelis [7000]
2.1.6. Planuojamos naudoti finansinės priemonės
Šaltinis: 17 straipsnio 4 dalies e punkto v papunktis
Teksto laukelis [7000]
2.1.7. Orientacinis ES programos išteklių suskirstymas pagal intervencinių priemonių
rūšis
Šaltinis: 17 straipsnio 4 dalies e punkto vi papunktis, 17 straipsnio 9 dalies c punkto v
papunktis
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4 lentelė. 1 lygmuo. Intervencinės priemonės sritis
Prioriteto Nr.

Fondas

Konkretus tikslas

4

Kodas

Suma (EUR)

5 lentelė. 2 lygmuo. Finansavimo forma
Prioriteto Nr.

Fondas

Konkretus tikslas

Kodas

Suma (EUR)

6 lentelė. 3 lygmuo. Teritorinis įgyvendinimo mechanizmas ir pagrindinė teritorinė sritis
Prioriteto Nr.

Fondas

Konkretus tikslas

Kodas

Suma (EUR)

Techninės paramos prioritetas

2.T

Šaltinis: ETB 17 straipsnio 4 dalies f punktas
Teksto laukelis [8000]
Prioriteto Nr.

3.

Fondas

Kodas

Suma (EUR)

Finansavimo planas

Šaltinis: 17 straipsnio 4 dalies g punktas
3.1

Finansiniai asignavimai pagal metus

Šaltinis: 17 straipsnio 4 dalies g punkto i papunktis, 17 straipsnio 5 dalies a punkto i–iv
papunkčiai
7 lentelė
Fondas

2021

2022

2023

2024

ERPF
PNPP III TB1
Kaimynystės
TB2
PNPP III3
KPTBP4
UŠTP
Grenlandijai5
UŠTP6
INTERREG
fondai7

1
2
3
4
5
6

1 komponentas, išorės tarpvalstybinis bendradarbiavimas
1 komponentas, išorės tarpvalstybinis bendradarbiavimas
2 ir 4 komponentai
2 ir 4 komponentai
2 ir 4 komponentai
3 ir 4 komponentai

5

2025

2026

2027

Iš viso

Iš viso

3.2

Visi finansiniai asignavimai pagal fondą ir nacionalinis bendras finansavimas

Šaltinis: 17 straipsnio 4 dalies g punkto ii papunktis, 17 straipsnio 5 dalies a punkto i–iv
papunkčiai, 17 straipsnio 5 dalies b punktas
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PNPP III, KPTBP arba UŠTP, jeigu pagal 2 ir 4 komponentus nurodoma viena suma

6

8 lentelė
Politikos
tikslo
Nr.
arba
techninė
parama

Prioritetas

Fondas
(jei taikoma)

1 prioritetas

ES
paramos
apskaičiavimo
bazė (visa arba
viešoji)

ES įnašas
a)

(b)=(c)+(d)

ERPF
PNPP III TB8
Kaimynystės TB9
PNPP III10
KPTBP11
UŠTP
Grenlandijai12
UŠTP13

2 prioritetas
Iš viso

INTERREG
fondai14
(fondai,
kaip
nurodyta pirmiau)
Visi fondai
ERPF
PNPP III TB
Kaimynystės TB
PNPP III
KPTBP
UŠTP
Grenlandijai
UŠTP

Iš viso

8
9
10
11
12
13
14

Atitinkamų nacionalinių
lėšų orientacinis
suskirstymas

Nacionalinis
įnašas

INTERREG
fondai
Visi fondai

1 komponentas, išorės tarpvalstybinis bendradarbiavimas
1 komponentas, išorės tarpvalstybinis bendradarbiavimas
2 ir 4 komponentai
2 ir 4 komponentai
2 ir 4 komponentai
3 ir 4 komponentai
ERPF, PNPP III, KPTBP arba UŠTP, jeigu pagal 2 ir 4 komponentus nurodoma viena suma
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Nacionalinis
viešasis
įnašas

Nacionalinis
privatusis
įnašas

c)

d)

Iš viso
(e)=(a)+(b)

Bendro
finansavimo
procentinė
dalis
(f)=(a)/(e)

Trečiųjų
įnašai

valstybių

(informacijos tikslais)

 Iki laikotarpio vidurio peržiūros šioje lentelėje pateikiamos tik 2021–2025 m. sumos.
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4.

Veiksmai, kurių imtasi siekiant į INTERREG programos rengimą įtraukti partnerius,
ir tų programos partnerių vaidmuo įgyvendinant programą, vykdant jos stebėseną ir
ją vertinant

Šaltinis: 17 straipsnio 4 dalies h punktas
Teksto laukelis [10 000]

5.

Numatomas INTERREG programos komunikacijos ir matomumo užtikrinimo
metodas, įskaitant planuojamą biudžetą

Šaltinis: 17 straipsnio 4 dalies i punktas
Teksto laukelis [10 000]

6.

Įgyvendinimo nuostatos

6.1.

Programos institucijos

Šaltinis: 17 straipsnio 7 dalies a punktas
10 lentelė
Programos institucijos

Kontaktinis asmuo [200]

Institucijos pavadinimas
[255]

E. pašto adresas [200]

Vadovaujančioji institucija
Nacionalinė institucija
(programoms, kuriose
dalyvauja trečiosios
valstybės, jei taikoma)
Audito institucija
Auditorių atstovų grupė
(programoms, kuriose
dalyvauja trečiosios
valstybės, jei taikoma)
Subjektas, kuriam Komisija
turi pervesti mokėjimus

6.2.

Jungtinio sekretoriato steigimo tvarka

Šaltinis: 17 straipsnio 7 dalies b punktas
Teksto laukelis [3 500]

6.3

Atsakomybės pasiskirstymas tarp dalyvaujančių valstybių narių ir, jei taikoma,
trečiųjų valstybių ir UŠT tuo atveju, kai vadovaujančioji institucija arba Komisija
nustato finansines pataisas

Šaltinis: 17 straipsnio 7 dalies c punktas
Teksto laukelis [10 500]
9

PRIEDĖLIAI





Programos teritorijos žemėlapis
Komisijos vykdomas tinkamų finansuoti išlaidų atlyginimas valstybei narei, remiantis
vieneto įkainiais, fiksuotosiomis sumomis ir fiksuotosiomis normomis
Su išlaidomis nesusijęs finansavimas

1 priedėlis.

Programos teritorijos žemėlapis

2 priedėlis.

Komisijos vykdomas tinkamų finansuoti išlaidų atlyginimas valstybei narei,
remiantis vieneto įkainiais, fiksuotosiomis sumomis ir fiksuotosiomis normomis

Komisijos vykdomas tinkamų finansuoti išlaidų atlyginimas valstybei narei, remiantis vieneto
sąnaudomis, fiksuotosiomis sumomis ir fiksuotosiomis normomis
Duomenų teikimo Komisijai nagrinėti forma
(BNR 88 straipsnis)
Pasiūlymo pateikimo data
Dabartinė versija
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A.

Pagrindinių elementų santrauka

Prioritetas

Fondas

Apskaičiuotoji
viso finansinio
asignavimo dalis
pagal prioritetą,
kuriam bus
taikoma
supaprastinto
išlaidų
apmokėjimo
tvarka, proc.
(įvertis)

Veiksmo rūšis (-ys)

Kodas

Aprašas

Atitinkamo rodiklio
pavadinimas (-ai)

Kodas

Aprašas
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Rodiklio matavimo
vienetas

Supaprastinto
išlaidų
apmokėjimo
tvarka
(fiksuotieji
vieneto įkainiai,
fiksuotosios
sumos arba
fiksuotosios
normos)

Atitinkami fiksuotieji
vieneto įkainiai,
fiksuotosios sumos
arba fiksuotosios
normos

B. Duomenys pagal veiksmo rūšį (pildoma apie kiekvieną veiksmą)
Ar vadovaujančioji institucija gauna paramą iš išorės įmonės toliau nurodytoms
supaprastintoms išlaidoms nustatyti?
Jei taip, nurodyti, iš kokios išorės įmonės:

Taip/ne – Išorės įmonės pavadinimas

Veiksmų rūšys:
1.1. Veiksmo rūšies aprašas
1.2. Atitinkamas
prioritetas / konkretus (-ūs)
tikslas (-ai)
1.3 Rodiklio pavadinimas15
1.4 Rodiklio matavimo vienetas
1.5 Fiksuotasis vieneto įkainis,
fiksuotoji suma arba fiksuotoji
norma
1.6 Suma
1.7 Išlaidų kategorijos, kurioms
taikomas fiksuotasis vieneto įkainis,
fiksuotoji suma arba fiksuotoji
norma
1.8 Ar šios išlaidų kategorijos
apima visas veiksmo tinkamas
finansuoti išlaidas? (T/N)
1.9 Koregavimo (-ų) metodas
11.10 Patikrinimas, ar pasiektas
matavimo vienetas
– aprašyti, pagal kokį dokumentą (us) bus tikrinama, ar pasiektas
matavimo vienetas
– aprašyti, kas bus tikrinama
atliekant valdymo patikrinimus
(įskaitant patikrinimus vietoje) ir
kas juos atliks
– aprašyti duomenų / dokumentų
rinkimo ir saugojimo tvarką
1.11 Iškreiptos paskatos arba
problemos, kurių gali kilti dėl šio
rodiklio, kaip jas būtų galima
sušvelninti ir apskaičiuotasis rizikos
lygis
1.12 Visa suma (nacionalinė ir ES),
kurią numatoma atlyginti

15

Vienos rūšies veiksmui gali būti nustatyta keletas vienas kitą papildančių rodiklių (pavyzdžiui, vienas produkto ir vienas rezultato
rodiklis). Tokiais atvejais 1.3–1.11 laukeliai užpildomi apie kiekvieną rodiklį.

12

C: Fiksuotųjų vieneto įkainių, fiksuotųjų sumų arba fiksuotųjų normų apskaičiavimas
1. Duomenų, pagal kuriuos apskaičiuojami fiksuotieji vieneto įkainiai, fiksuotosios sumos arba
fiksuotosios normos, šaltinis (kas pateikė, surinko ir užregistravo duomenis, kur duomenys saugomi,
ataskaitinių laikotarpių pabaigos datos, patvirtinimas ir pan.)

2. Nurodykite, kodėl siūlomas metodas ir apskaičiavimo būdas tinka pagal veiksmo rūšį (-is):

3. Nurodykite, kaip atlikti skaičiavimai, ypač pateikite visas darytas prielaidas dėl kokybės arba
kiekio. Jeigu tai svarbu, reikėtų naudotis statistiniais duomenimis ir lyginamaisiais standartais ir juos
pridėti prie šio priedo tokiu formatu, kurį Komisija galėtų naudoti.

4. Paaiškinti, kaip užtikrinote, kad apskaičiuojant fiksuotąjį vieneto įkainį, fiksuotąją sumą arba
fiksuotąją normą būtų įtrauktos tik tinkamos finansuoti išlaidos:

5. Audito institucijos (-ų) atliktas skaičiavimo metodikos, sumų ir tvarkos, kuria užtikrinamas
duomenų patikrinimas, kokybė, surinkimas ir saugojimas, įvertinimas:

13

3 priedėlis. Su išlaidomis nesusijęs finansavimas
Duomenų teikimo Komisijai nagrinėti forma
(BNR 89 straipsnis)
Pasiūlymo pateikimo data
Dabartinė versija
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A.

Pagrindinių elementų santrauka

Prioritetas

Fondas

Suma, įtraukta
į su išlaidomis
nesusijusį
finansavimą

Veiksmo rūšis (-ys)

Įvykdytinos
sąlygos / pasiektini rezultatai

Atitinkamo rodiklio
pavadinimas (-ai)

Kodas

Visa
įtraukta
suma

15

Aprašas

Rodiklio matavimo
vienetas

B. Duomenys pagal veiksmo rūšį (pildoma apie kiekvieną veiksmą)
Veiksmo rūšys:
1.1. Veiksmo rūšies aprašas
1.2. Atitinkamas
prioritetas / konkretus (-ūs)
tikslas (-ai)
1.3 Įvykdytinos sąlygos arba
pasiektini rezultatai
1.4 Sąlygų įvykdymo arba rezultatų
pasiekimo terminas
1.5 Sukurtus rezultatus
apibrėžiantis rodiklis
1.6 Sukurtiems rezultatams skirto
rodiklio matavimo vienetas
1.7 Tarpiniai sukurti rezultatai (jei
tai taikytina), kurie yra pagrindas
Komisijai laikytis išlaidų
atlyginimo plano

Tarpiniai sukurti rezultatai

1.8 Visa suma (įskaitant ES ir
nacionalinį finansavimą)
1.9 Koregavimo (-ų) metodas
1.10 Patikrinimas, ar rezultatas (ir,
jei taikytina, tarpiniai sukurti
rezultatai) pasiektas (-i) arba ar
sąlyga įvykdyta
– aprašyti, pagal kokį dokumentą (us) bus tikrinama, ar pasiektas
rezultatas arba ar įvykdyta sąlyga
– aprašyti, kas bus tikrinama
atliekant valdymo patikrinimus
(įskaitant patikrinimus vietoje) ir
kas juos atliks
– aprašyti duomenų / dokumentų
rinkimo ir saugojimo tvarką
1.11 Audito sekos užtikrinimo
tvarka
Nurodyti už šią tvarką atsakingą (us) subjektą (-us).
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Data

Sumos

