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LIITE
MALLI INTERREG-OHJELMIA VARTEN
CCI-koodi
Nimi
Versio
Ensimmäinen vuosi
Viimeinen vuosi
Tukikelpoisuus alkaa
Tukikelpoisuus päättyy
Komission päätöksen nro
Komission päätöksen pvm
Ohjelmaa muuttavan
päätöksen nro
Ohjelmaa muuttavan
päätöksen voimaantulopäivä
Ohjelman kattamat
NUTS-alueet
Interregin osa-alue

[15 merkkiä]
[255]
[4]
[4]

[20]

1. Ohjelmastrategia: keskeiset kehityshaasteet ja toimintapoliittiset vastaukset
1.1. Ohjelma-alue (ei vaadita osa-alueen 4 Interreg-ohjelmissa)
Viite: 17 artiklan 4 kohdan a alakohta, 17 artiklan 9 kohdan a alakohta
Tekstikenttä [2 000]

1.2. Tiivistelmä tärkeimmistä yhteisistä haasteista ottaen huomioon taloudelliset,
sosiaaliset ja alueelliset erot, yhteiset investointitarpeet ja täydentävyys muiden
tukimuotojen
kanssa,
aiemmat
kokemukset
sekä makroalueja
merialuestrategiat, jos koko ohjelma-alue tai sen osa kuuluu yhden tai
useamman strategian piiriin
Viite: 17 artiklan 4 kohdan b alakohta, 17 artiklan 9 kohdan b alakohta
Tekstikenttä [50 000]

1.3. Valittujen toimintapoliittisten tavoitteiden ja erityisten Interreg-tavoitteiden,
niitä vastaavien toimintalinjojen, erityistavoitteiden ja tukimuotojen perustelut,
joissa on tarvittaessa käsiteltävä rajatylittävän infrastruktuurin puuttuvia
yhteyksiä
Viite: 17 artiklan 4 kohdan c alakohta
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Taulukko 1
Valittu
toimintapoliittinen
tavoite tai
erityinen Interregtavoite

Valittu
erityistavoite

Toimintalinja

Valinnan perustelut

[2 000 per tavoite]

2.

Toimintalinjat [300]
Viite: 17 artiklan 4 kohdan d ja e alakohta
2.1. Toimintalinjan nimi (toistettava kunkin toimintalinjan osalta)

Viite: 17 artiklan 4 kohdan d alakohta
Tekstikenttä [300]
Tämä toimintalinja perustuu 17 artiklan 3 kohdan mukaiseen siirtoon

2.1.1 Erityistavoite (toistettava kunkin valitun erityistavoitteen osalta, kun kyse muista
toimintalinjoista kuin teknisestä avusta)
Viite: 17 artiklan 4 kohdan e alakohta
2.1.2 Erityistavoitetta koskevan toiminnan lajit, mukaan lukien luettelo suunnitelluista
strategisesti tärkeistä toimista, sekä niiden odotettu vaikutus kyseisiin
erityistavoitteisiin ja soveltuvin osin makroalue- ja merialuestrategioihin
Viite: 17 artiklan 4 kohdan e alakohdan i alakohta, 17 artiklan 9 kohdan c alakohdan ii
alakohta
Tekstikenttä [7 000]
Luettelo suunnitelluista strategisesti tärkeistä toimista
Tekstikenttä [2 000]
Osa-alueen 4 Interreg-ohjelmat:
Viite: 17 artiklan 9 kohdan c alakohdan i alakohta
Ainoan tuensaajan määritelmä tai rajattu luettelo tuensaajista ja tuen myöntämismenettely
Tekstikenttä [7 000]
2.1.3 Indikaattorit
Viite: 17 artiklan 4 kohdan e alakohdan ii alakohta, 17 artiklan 9 kohdan c alakohdan iii
alakohta
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Taulukko 2: Tuotosindikaattorit
Toimintalinja

Erityistavoite

ID

Indikaattori

Mittayksikkö

[5]

[255]

Välitavoite
(2024)

Lopullinen tavoite
(2029)

[200]

[200]

Taulukko 3: Tulosindikaattorit
Toimintalinja

Erityistavoite

ID

Indikaattori

Mittayksikkö

Lähtötaso

Viitevuosi

Lopullinen
tavoite
(2029)

Tietolähde

Huomautukset

2.1.4 Pääasialliset kohderyhmät
Viite: 17 artiklan 4 kohdan e alakohdan iii alakohta, 17 artiklan 9 kohdan c alakohdan iv
alakohta
Tekstikenttä [7 000]
2.1.5 Erityiset kohdealueet, mukaan lukien suunnitelmat käyttää yhdennettyjä
alueellisia investointeja, yhteisölähteistä paikallista kehittämistä ja muita
alueellisia välineitä
Viite: 17 artiklan 4 kohdan e alakohdan iv alakohta
Tekstikenttä [7 000]
2.1.6 Rahoitusvälineiden suunniteltu käyttö
Viite: 17 artiklan 4 kohdan e alakohdan v alakohta
Tekstikenttä [7 000]
2.1.7 EU:n ohjelmamäärärahojen alustava jakautuminen tukitoimityypeittäin
Viite: 17 artiklan 4 kohdan e alakohdan vi alakohta, 17 artiklan 9 kohdan c alakohdan v
alakohta
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Taulukko 4: Kokonaisuus 1 – Tukitoimen ala
Toimintalinjan nro

Rahasto

Erityistavoite

Koodi

Määrä (euroa)

Taulukko 5: Kokonaisuus 2 – Rahoitusmuoto
Toimintalinjan nro

Rahasto

Erityistavoite

Koodi

Määrä (euroa)

Taulukko 6: Kokonaisuus 3 – Alueellinen täytäntöönpanomekanismi ja alueellinen painopiste
Toimintalinjan nro

2.T.

Rahasto

Erityistavoite

Koodi

Määrä (euroa)

Teknisen avun toimintalinja

Viite: 17 artiklan 4 kohdan f alakohta / Euroopan alueellinen yhteistyö
Tekstikenttä [8 000]
Toimintalinjan nro

3.

Rahasto

Koodi

Määrä (euroa)

Rahoitussuunnitelma

Viite: 17 artiklan 4 kohdan g alakohta
3.1

Määrärahat vuosittain

Viite: 17 artiklan 4 kohdan g alakohdan i alakohta, 17 artiklan 5 kohdan a alakohdan i–iv
alakohta
Taulukko 7
Rahasto

2021

2022

2023

2024

EAKR
IPA III CBC1
Naapuruusalueita
koskeva CBC2
IPA III3
NDICI4
MMA-ohjelma –
Grönlanti5
1
2
3
4

Osa-alue 1, ulkoinen rajatylittävä yhteistyö
Osa-alue 1, ulkoinen rajatylittävä yhteistyö
Osa-alueet 2 ja 4
Osa-alueet 2 ja 4
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2025

2026

2027

Yhteensä

MMA-ohjelma6
Interregrahastot7
Yhteensä

3.2

Kokonaismäärärahat rahastoittain ja kansallinen yhteisrahoitus

Viite: 17 artiklan 4 kohdan g alakohdan ii alakohta, 17 artiklan 5 kohdan a alakohdan i–iv
alakohta, 17 artiklan 5 kohdan b alakohta

5
6
7

Osa-alueet 2 ja 4
Osa-alueet 3 ja 4
EAKR, IPA III, NDICI tai MMA-ohjelma, joissa määräraha yhtenä summana osa-alueissa 2 ja 4

5

Taulukko 8
Toimintapoliittisen
tavoitteen nro tai
tekninen apu

Toimintalinja

Rahasto
(soveltuvin osin)

Toimintalinja
1

EU:n tuen
laskentaperusta
(tuki yhteensä
tai julkinen
tuki)

EU:n
rahoitusosuus

Kansallinen
rahoitusosuus

(a)

(b)=(c)+(d)

EAKR
IPA III CBC8
Naapuruusalueita
koskeva CBC9
IPA III10
NDICI11
MMA-ohjelma –
Grönlanti12
MMA-ohjelma13

Toimintalinja
2

Interregrahastot14
(rahastot kuten
edellä)

Yhteensä

Kaikki rahastot
EAKR
IPA III CBC
Naapuruusalueita
koskeva CBC
IPA III
NDICI
MMA-ohjelma –
Grönlanti
MMA-ohjelma
Interreg-rahastot

Yhteensä

8
9
10
11
12
13
14

Kaikki rahastot

Osa-alue 1, ulkoinen rajatylittävä yhteistyö
Osa-alue 1, ulkoinen rajatylittävä yhteistyö
Osa-alueet 2 ja 4
Osa-alueet 2 ja 4
Osa-alueet 2 ja 4
Osa-alueet 3 ja 4
EAKR, IPA III, NDICI tai MMA-ohjelma, joissa määräraha yhtenä summana osa-alueissa 2 ja 4

6

Kansallisen
vastinrahoituksen
ohjeellinen
jakautuminen
Julkinen
rahoitus

Yksityinen
rahoitus

(c)

(d)

Yhteensä

Yhteisrahoitusosuus
(f)=(a)/(e)

(e)=(a)+(b)

Kolmansien maiden
rahoitusosuudet
(tiedoksi)

 Ennen väliarviointia taulukko sisältää ainoastaan vuosien 2021–2025 määrät.
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4.

Toiminta, jolla pyritty varmistamaan ohjelmakumppanien osallistuminen Interregohjelman valmisteluun, sekä näiden kumppanien rooli ohjelman toteutuksessa,
seurannassa ja arvioinnissa

Viite: 17 artiklan 4 kohdan h alakohta
Tekstikenttä [10 000]

5.

Interreg-ohjelman viestintää ja näkyvyyttä koskeva lähestymistapa, myös suunniteltu
budjetti

Viite: 17 artiklan 4 kohdan i alakohta
Tekstikenttä [10 000]

6.

Täytäntöönpanosäännökset

6.1.

Ohjelmasta vastaavat viranomaiset

Viite: 17 artiklan 7 kohdan a alakohta
Taulukko 10
Ohjelmaviranomaiset

Laitoksen nimi [255]

Yhteyshenkilön nimi
[200]

Sähköposti [200]

Hallintoviranomainen
Kansallinen viranomainen
(ohjelmissa, joihin osallistuu
kolmansia maita, tapauksen
mukaan)
Tarkastusviranomainen
Tarkastajien edustajien
ryhmä (ohjelmissa, joihin
osallistuu kolmansia maita,
tapauksen mukaan)
Elin, jolle komissio suorittaa
maksut

6.2.

Yhteisen sihteeristön perustamismenettely

Viite: 17 artiklan 7 kohdan b alakohta
Tekstikenttä [3 500]

6.3

Rahoitusvastuun jakautuminen osallistuvien jäsenvaltioiden ja soveltuvin osin
kolmansien maiden ja MMA:iden kesken hallintoviranomaisen tai komission
mahdollisesti tekemien rahoitusoikaisujen varalta

Viite: 17 artiklan 7 kohdan c alakohta
Tekstikenttä [10 500]
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LISÄYKSET





Ohjelma-alueen kartta
Tukikelpoisten menojen korvaukset komissiolta jäsenvaltiolle yksikkökustannusten,
kertakorvausten ja kiinteämääräisen rahoituksen perusteella
Rahoitus, joka ei perustu kustannuksiin

Lisäys 1:

Ohjelma-alueen kartta

Lisäys 2:

Tukikelpoisten menojen korvaukset komissiolta jäsenvaltiolle
yksikkökustannusten, kertakorvausten ja kiinteämääräisen rahoituksen
perusteella

Tukikelpoisten menojen korvaukset komissiolta jäsenvaltiolle yksikkökustannusten,
kertakorvausten ja kiinteämääräisen rahoituksen perusteella
Malli tietojen toimittamiseksi komissiolle
(yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 88 artikla)
Ehdotuksen jättämispäivä
Tämänhetkinen versio
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A.

Yhteenveto pääkohdista

Toimintalinja

Rahasto

Arvioitu osuus
toimintalinjan
kokonaisrahoituksesta,
johon
yksinkertaistettuja
kustannusvaihtoehtoja
sovelletaan,
prosentteina

Toimityypit

Koodi

Kuvaus

Vastaavat indikaattorit

Koodi

Kuvaus

10

Indikaattorin
mittayksikkö

Yksinkertaistetun
kustannusvaihtoehdon
tyyppi
(vakioyksikkökustannukset,
kertakorvaukset tai
kiinteämääräinen rahoitus)

Vastaavat
vakioyksikkökustannukset,
kertakorvaukset tai
kiinteämääräinen rahoitus

B. Toimen tyyppiä koskevat tiedot (täydennettävä jokaisesta toimityypistä)
Saiko hallintoviranomainen tukea ulkopuoliselta yritykseltä alla esitettyjen yksinkertaistettujen
kustannusten esittämiseen?
Mikäli sai, ilmoittakaa kyseisen yrityksen nimi:

Kyllä/Ei – Ulkoisen yrityksen nimi

Toimityypit:
1.1. Toimityypin kuvaus
1.2 Toimintalinja/erityistavoite
1.3 Indikaattorin nimi15
1.4 Indikaattorin mittayksikkö
1.5 Vakioyksikkökustannus, kertakorvaus tai kiinteämääräinen
rahoitus
1.6 Määrä
1.7 Yksikkökustannuksen, kertakorvauksen tai kiinteämääräisen
rahoituksen kattamat kustannuserät
1.8 Kattavatko nämä kustannuserät
kaikki toimen tukikelpoiset menot?
(Kyllä/Ei)
1.9 Mukauttamismenetelmä
1.10 Mittayksikön toteutumisen
tarkastaminen
– kuvailkaa, mitä asiakirjoja
käytetään mittayksikön
toteutumisen tarkastamisessa
– kuvailkaa, mitä tarkastetaan
hallinnollisissa tarkastuksissa
(myös paikan päällä tehtävissä) ja
kuka tarkastaa
– kuvailkaa tietojen/asiakirjojen
keräämistä ja tallentamista koskevia
järjestelyjä
1.11 Mahdolliset vääristyneet
kannustimet tai indikaattorin
aiheuttamat ongelmat, niiden
lieventämiskeinot ja arvioitu
riskitaso
1.12 Kokonaismäärä (kansallinen ja
EU:n), joka on tarkoitus korvata

15

Yhdellä toimityypillä voi olla useita täydentäviä indikaattoreita (esim. yksi tuotosindikaattori ja yksi tulosindikaattori). Tällöin kentät
1.3–1.11 on täytettävä kunkin indikaattorin osalta.
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C: Vakioyksikkökustannusten, kertakorvausten tai kiinteämääräisen rahoituksen laskenta
1. Vakioyksikkökustannuksen, kertakorvauksen tai kiinteämääräisen rahoituksen laskennassa
käytettävien tietojen lähde (kuka on tuottanut, kerännyt ja kirjannut tiedot; minne tiedot on tallennettu;
koontipäivät; validointi jne.):

2. Selvittäkää, miksi ehdotettu menetelmä ja laskelma ovat toimityypin kannalta olennaisia:

3. Ilmoittakaa, miten laskelmat on tehty, mukaan lukien erityisesti mahdolliset oletukset laadusta tai
määristä. Tarvittaessa olisi käytettävä tilastollista näyttöä ja vertailuarvoja ja liitettävä ne tähän
liitteeseen muodossa, jota komissio pystyy käyttämään.

4. Ilmoittakaa, miten on varmistettu, että vakioyksikkökustannuksia, kertakorvausta tai
kiinteämääräistä rahoitusta laskettaessa on otettu huomioon ainoastaan tukikelpoiset menot:

5. Tarkastusviranomais(t)en arvio laskentamenetelmästä ja määristä sekä järjestelyt, joilla
varmistetaan tietojen tarkastaminen, laatu, kerääminen ja tallentaminen:
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Lisäys 3: Rahoitus, joka ei perustu kustannuksiin
Malli tietojen toimittamiseksi komissiolle
(yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 89 artikla)
Ehdotuksen jättämispäivä
Tämänhetkinen versio
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A.

Yhteenveto pääkohdista

Toimintalinja

Rahasto

Määrä, jonka
kustannuksiin
perustumaton
rahoitus
kattaa

Toimityypit

Täytettävät edellytykset /
saavutettavat tulokset

Vastaavat indikaattorit

Koodi

Katettu
kokonaismäärä

14

Kuvaus

Indikaattorin
mittayksikkö

B. Toimen tyyppiä koskevat tiedot (täytettävä jokaisesta toimityypistä)
Toimityypit:
1.1. Toimityypin kuvaus

1.2 Toimintalinja/erityistavoite

1.3 Täytettävät edellytykset tai
saavutettavat tulokset
1.4 Määräaika edellytysten
täyttymiselle tai tulosten
saavuttamiselle
1.5 Suoritteita koskevan
indikaattorin määritelmä
1.6 Suoritteita koskevan
indikaattorin mittayksikkö
1.7 Välisuoritteet (soveltuvin osin),
jotka ovat edellytyksenä sille, että
komissio maksaa korvauksen, ja
korvausaikataulu

Välisuoritteet

1.8 Kokonaismäärä (ml. EU:n ja
kansallinen rahoitus)
1.9 Mukauttamismenetelmä
1.10 Tuloksen saavuttamisen tai
edellytyksen täyttymisen (ja
tapauksen mukaan välisuoritteiden)
tarkastaminen
– kuvailkaa, mitä asiakirjoja
käytetään tuloksen saavuttamisen
tai edellytyksen täyttymisen
tarkastamisessa
– kuvailkaa, mitä tarkastetaan
hallinnollisissa tarkastuksissa
(myös paikan päällä tehtävissä) ja
kuka tarkastaa
– kuvailkaa tietojen/asiakirjojen
keräämistä ja tallentamista koskevia
järjestelyjä

1.11 Järjestelyt kirjausketjun
varmistamiseksi
Ilmoittakaa näistä järjestelyistä
vastaava(t) taho(t).
15

Pvm

Määrät

