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BIJLAGE
MODEL VOOR INTERREG-PROGRAMMA'S
CCI
Titel
Versie
Eerste jaar
Laatste jaar
Subsidiabel vanaf
Subsidiabel tot en met
Nummer van het besluit van de
Commissie
Datum van het besluit van de Commissie
Nummer van het besluit tot wijziging
van het programma
Datum inwerkingtreding van het besluit
tot wijziging van het programma
Onder het programma vallende NUTSregio's
Component van Interreg

[15 tekens]
[255]
[4]
[4]

[20]

1. Programmastrategie: belangrijkste ontwikkelingsproblemen en beleidsreacties
1.1. Programmagebied (niet vereist voor Interreg-programma's van component 4)
Referentie: artikel 17, lid 4, onder a), artikel 17, lid 9, onder a)
Tekstveld [2 000]

1.2. Samenvatting van de belangrijkste gemeenschappelijke problemen, rekening
houdend met economische, sociale en territoriale ongelijkheden, gezamenlijke
investeringsbehoeften en complementair met andere vormen van steun, geleerde
lessen uit ervaringen uit het verleden en macroregionale strategieën en
zeegebiedstrategieën, indien het programmagebied als geheel of gedeeltelijk door
één of meer strategieën wordt gedekt.
Referentie: Artikel 17, lid 4, onder b), Artikel 17, lid 9, onder b)
Tekstveld [50 000]

1.3. Motivering van de selectie van beleidsdoelstellingen en specifieke doelstellingen
voor Interreg, bijbehorende prioriteiten, specifieke doelstellingen en de vormen
van steun, waarbij indien nodig ontbrekende schakels in de
grensoverschrijdende infrastructuur worden aangepakt
Referentie: artikel 17, lid 4, onder c)
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Tabel 1
Geselecteerde
beleidsdoelstelling
of specifieke
doelstelling
voor Interreg

Geselecteerde
specifieke
doelstelling

Prioriteit

Motivering van de selectie

[2 000 per doelstelling]

2.

Prioriteiten [300]
Referentie: artikel 17, lid 4, onder d) en e)
2.1. Titel van de prioriteit (herhaald voor elke prioriteit)

Referentie: artikel 17, lid 4, onder d)
Tekstveld: [300]
Dit is een prioriteit in het kader van een overdracht uit hoofde van artikel 17, lid 3

2.1.1. Specifieke doelstelling (herhaald voor elke geselecteerde specifieke doelstelling, voor
andere prioriteiten dan technische bijstand)
Referentie: artikel 17, lid 4, onder e)
2.1.2 Gerelateerde types acties, met inbegrip van een lijst met geplande concrete acties
van strategisch belang, en hun bijdrage aan die specifieke doelstellingen en aan
macroregionale en zeegebiedstrategieën, indien van toepassing
Referentie: artikel 17, lid 4, onder e), i), en lid 9, onder c), ii)
Tekstveld [7 000]
Lijst met geplande concrete acties van strategisch belang
Tekstveld [2 000]
Voor Interreg-programma's van component 4:
Referentie: artikel 17, lid 9, onder c), i)
Definitie van één enkele begunstigde of een beperkte lijst van begunstigden en de
toekenningsprocedure
Tekstveld [7 000]
2.1.3 Indicatoren
Referentie: artikel 17, lid 4, onder e), ii), artikel 17, lid 9, onder c), iii)
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Tabel 2: Outputindicatoren
Prioriteit

Specifieke
doelstelling

ID

Indicator

[5]

Meeteenheid

Mijlpaal (2024)

[255]

[200]

Uiteindelijk
streefdoel (2029)
[200]

Tabel 3: Resultaatindicatoren
Prioriteit

Specifieke
doelstelling

ID

Indicator

Meeteenheid

Uitgangswaarde

Referentiejaar

Uiteindelijk
streefdoel
(2029)

Gegevens-

Opmerkingen

bron

2.1.4 De voornaamste doelgroepen
Referentie: artikel 17, lid 4, onder e), iii), artikel 17, lid 9, onder c), iv)
Tekstveld [7 000]
2.1.5 Beoogde specifieke gebieden, met inbegrip van het geplande gebruik van ITI,
CLLD of andere territoriale instrumenten
Referentie: artikel 17, lid 4, onder e), iv)
Tekstveld [7 000]
2.1.6 Gepland gebruik van financieringsinstrumenten
Referentie: artikel 17, lid 4, onder e), v)
Tekstveld [7 000]
2.1.7 Indicatieve uitsplitsing van de EU-programmamiddelen naar interventietype
Referentie: artikel 17, lid 4, onder e), vi), artikel 17, lid 9, onder c), v)
Tabel 4: Dimensie 1 – steunverleningsgebied
Nr. van de prioriteit Fonds

Specifieke doelstelling
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Code

Bedrag (in EUR)

Tabel 5: Dimensie 2 – financieringsvorm
Nr. van de prioriteit Fonds

Specifieke doelstelling

Code

Bedrag (in EUR)

Tabel 6: Dimensie 3 – territoriale uitvoeringsmechanismen en territoriale focus
Nr. van de prioriteit Fonds

2.T.

Specifieke doelstelling

Code

Bedrag (in EUR)

Prioriteit voor technische bijstand

Referentie: Artikel 17, lid 4, onder f), ETS
Tekstveld [8 000]
Nr. van de prioriteit

3.

Fonds

Code

Bedrag (in EUR)

Financieringsplan

Referentie: artikel 17, lid 4, onder g)
3.1

Financiële toewijzingen per jaar

Referentie: artikel 17, lid 4, onder g), i), artikel 17, lid 5, onder a), i)-iv)
Tabel 7
Fonds

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

EFRO
IPA III CBC1
Nabuurschap
CBC2
IPA III3
NDICI4
OCTP
Groenland5
OCTP6
Interregfondsen7
Totaal
1
2
3
4
5
6
7

Component 1, externe grensoverschrijdende samenwerking.
Component 1, externe grensoverschrijdende samenwerking.
Componenten 2 en 4.
Componenten 2 en 4.
Componenten 2 en 4.
Componenten 3 en 4.
EFRO, IPA III, NDICI of OCTP, indien als één bedrag in het kader van de componenten 2 en 4.
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Totaal

3.2

Totale financiële toewijzingen per fonds en nationale medefinanciering

Referentie: artikel 17, lid 4, onder g), ii), artikel 17, lid 5, onder a), i)-iv), artikel 17, lid 5,
onder b)
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Tabel 8
BD-nr.
TB

of

Prioriteit

Fonds
(voorzover van
toepassing)

Prioriteit 1

Berekeningsgrondslag
voor de EU-steun
(totaal of publiek)

EU-bijdrage
(a)

Nationale
bijdrage

Indicatieve uitsplitsing
van de nationale bijdrage

Totaal

Medefinancieringspercentage

Bijdragen van derde
landen

(b)=(c)+(d)

Nationale
overheid

Nationaal
particulier

(e)=(a)+(b)

(f)=(a)/(e)

(ter informatie)

(c)

(d)

EFRO
IPA III CBC8
Nabuurschap
CBC9
IPA III10
NDICI11
OCTP
Groenland12
OCTP13

Prioriteit 2
Totaal

Interregfondsen14
(fondsen
als
hierboven)
Alle fondsen
EFRO
IPA III CBC
Nabuurschap
CBC
IPA III
NDICI
OCTP
Groenland
OCTP
Interreg-fondsen

Totaal

Alle fondsen

 Voorafgaand aan de tussentijdse evaluatie omvat deze tabel enkel de bedragen met betrekking tot de jaren 2021-2025.
8
9
10
11
12
13
14

Component 1, externe grensoverschrijdende samenwerking.
Component 1, externe grensoverschrijdende samenwerking.
Componenten 2 en 4.
Componenten 2 en 4.
Componenten 2 en 4.
Componenten 3 en 4.
EFRO, IPA III, NDICI of OCTP, indien als één bedrag in het kader van de componenten 2 en 4.
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4.

Maatregel die is genomen om de relevante partners te betrekken bij de opstelling van
het Interreg-programma en de rol van die programmapartners bij de uitvoering, het
toezicht en de evaluatie

Referentie: artikel 17, lid 4, onder h)
Tekstveld [10 000]

5.

Aanpak van de communicatie en zichtbaarheid voor het Interreg-programma, met
inbegrip van de geplande begroting

Referentie: artikel 17, lid 4, onder i)
Tekstveld [10 000]

6.

Uitvoeringsbepalingen

6.1.

Programma-autoriteiten

Referentie: artikel 17, lid 7, onder a)
Tabel 10
Programma-autoriteiten

Naam van de instelling
[255]

Naam van de
contactpersoon [200]

E-mail [200]

Beheersautoriteit
Nationale autoriteit (voor
programma's met
deelnemende derde landen,
indien van toepassing)
Auditautoriteit
Groep auditors die is
samengesteld uit
vertegenwoordigers (voor
programma's met
deelnemende derde landen,
indien van toepassing)
Instantie waaraan de
Commissie de betalingen
verricht

6.2.

Procedure voor het instellen van het gezamenlijke secretariaat

Referentie: artikel 17, lid 7, onder b)
Tekstveld [3 500]

6.3

Verdeling van de aansprakelijkheden onder de deelnemende lidstaten en, indien van
toepassing, derde landen en LGO's, in het geval van financiële correcties die door de
beheersautoriteit of de Commissie worden opgelegd

Referentie: artikel 17, lid 7, onder c)
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Tekstveld [10 500]

AANHANGSELS





Kaart van het programmagebied
Terugbetaling van subsidiabele uitgaven van de Commissie aan de lidstaat op basis
van eenheidskosten, vaste bedragen en vaste percentages
Financiering die geen verband houdt met kosten

Aanhangsel 1:

Kaart van het programmagebied

Aanhangsel 2:

Terugbetaling van subsidiabele uitgaven van de Commissie aan de lidstaat
op basis van eenheidskosten, vaste bedragen en vaste percentages

Terugbetaling van subsidiabele uitgaven van de Commissie aan de lidstaat op basis van
eenheidskosten, vaste bedragen en vaste percentages
Model voor de indiening van gegevens voor beoordeling door de Commissie
(Artikel 88 van de GB-verordening)
Datum voor de indiening van het voorstel
Huidige versie
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A.

Samenvatting van de belangrijkste elementen

Prioriteit

Fonds

Het geraamde
aandeel van de
totale financiële
toewijzing
binnen de
prioriteit waarop
de SCO zal
worden toegepast
in % (raming)

Type(s) concrete actie

Code

Beschrijving

Bijbehorende naam (namen)
van de indicator

Code

Beschrijving

9

Meeteenheid voor de
indicator

Type SCO
(standaardschaal
van
eenheidskosten,
vaste bedragen
of vaste
percentages)

Bijbehorende
standaardschalen van
eenheidskosten, vaste
bedragen of vaste
percentages

B. Bijzonderheden per type concrete actie (in te vullen voor elk type concrete actie)
Heeft de beheersautoriteit steun ontvangen van een extern bedrijf om de onderstaande
vereenvoudigde kosten op te stellen?
Zo ja, gelieve te specificeren welk extern bedrijf:

Ja/Nee — Naam van het externe bedrijf

Types concrete actie:
1.1. Beschrijving van het type concrete
actie
1.2 Betrokken prioriteit/specifieke
doelstelling(en)
1.3 Naam van de indicator15
1.4 Meeteenheid voor de indicator
1.5 Standaardschaal van
eenheidskosten, vaste bedragen of vaste
percentages
1.6 Bedrag
1.7 Categorieën kosten die worden
gedekt door eenheidskosten, vaste
bedragen of vaste percentages
1.8 Bestrijken deze categorieën kosten
alle subsidiabele uitgaven van de
concrete actie? (J/N)
1.9 Verrekeningsmethode
1.10 Verificatie van de verwezenlijking
van de meeteenheid
- beschrijf welke documenten zullen
worden gebruikt om de verwezenlijking
van de meeteenheid te verifiëren
- beschrijf wat zal worden
gecontroleerd tijdens de
beheersverificaties (met inbegrip van
verificaties ter plaatse) en door wie
- beschrijf wat de regelingen zijn om de
gegevens/documenten te verzamelen en
op te slaan
1.11 Mogelijk averechtse prikkels of
problemen als gevolg van deze
indicator, de wijze waarop deze kunnen
worden verminderd, en het geraamde
risiconiveau
1.12 Totaalbedrag (nationale en EU)
dat naar verwachting zal worden
vergoed
15

Er zijn verschillende aanvullende indicatoren (bijvoorbeeld een outputindicator en resultaatindicator) mogelijk voor één type concrete
actie. In deze gevallen moeten de velden 1.3 t/m 1.11 worden ingevuld voor elke indicator.
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C: Berekening van de standaardschaal van eenheidskosten, vaste bedragen of vaste percentages
1. Bron van de gegevens die worden gebruikt voor de berekening van de standaardschaal van
eenheidskosten, vaste bedragen of vaste percentages (wie de gegevens heeft geproduceerd, verzameld
en geregistreerd; waar de gegevens zijn opgeslagen; vervaldata; validering, enz.):

2. Gelieve aan te geven waarom de voorgestelde methode en berekening relevant zijn voor het type
concrete actie:

3. Gelieve aan te geven hoe de berekeningen werden gemaakt, met name door eventuele
veronderstellingen ten aanzien van kwaliteit of hoeveelheden te beschrijven. Indien relevant moeten
statistische bewijzen en referentiewaarden worden gebruikt en bij deze bijlage worden gevoegd in een
formaat dat kan worden gebruikt door de Commissie:

4. Gelieve uit te leggen hoe u ervoor heeft gezorgd dat alleen subsidiabele uitgaven zijn opgenomen in
de berekening van de standaardschaal van eenheidskosten, vaste bedragen of vaste percentages:

5. Beoordeling door de auditautoriteit(en) van de berekeningsmethode, de bedragen en de regelingen
om de verificatie, kwaliteit, verzameling en opslag van gegevens te waarborgen:
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Aanhangsel 3: Financiering die geen verband houdt met kosten
Model voor de indiening van gegevens voor beoordeling door de Commissie
(Artikel 89 van de GB-verordening)
Datum voor de indiening van het voorstel
Huidige versie
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A.

Samenvatting van de belangrijkste elementen

Prioriteit

Fonds

Het totale
bedrag dat
wordt gedekt
door
financiering die
geen verband
houdt met
kosten

Type(s) concrete actie

Voorwaarden waaraan moet
worden voldaan of resultaten
die moeten worden behaald

Bijbehorende naam (namen)
van de indicator

Code

Het totale
bedrag dat
wordt
gedekt
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Beschrijving

Meeteenheid voor de
indicator

B. Bijzonderheden per type concrete actie (in te vullen voor elk type concrete actie)
Types concrete actie:
1.1. Beschrijving van het type
concrete actie
1.2 Betrokken prioriteit/specifieke
doelstelling(en)
1.3 Voorwaarden waaraan moet
worden voldaan of te behalen
resultaten
1.4 Termijn om aan de
voorwaarden te voldoen of de
resultaten te behalen
1.5 Definitie van de indicator van
de prestaties
1.6 Meeteenheid voor indicator van
de prestaties
1.7 Tussentijdse prestaties (indien
van toepassing) die aanleiding
geven tot terugbetaling door de
Commissie met tijdschema voor
terugbetaling

Tussentijdse prestaties

1.8 Totaalbedrag (met inbegrip van
EU- en nationale financiering)
1.9 Verrekeningsmethode
1.10 Verificatie van de
verwezenlijking van het resultaat of
de voorwaarde (en, waar van
toepassing, de tussentijdse
prestaties)
- beschrijf welke documenten zullen
worden gebruikt om de
verwezenlijking van het resultaat of
de voorwaarde te verifiëren
- beschrijf wat zal worden
gecontroleerd tijdens de
beheersverificaties (met inbegrip
van verificaties ter plaatse) en door
wie
- beschrijf welke regelingen er zijn
om de gegevens/documenten te
verzamelen en op te slaan
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Datum

Bedragen

1.11 Regelingen om het auditspoor
te waarborgen
Vermeld de instantie(s) die
verantwoordelijk is (zijn) voor deze
regelingen.
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