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BILAG
til
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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING
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DA

DA

BILAG
MODEL FOR INTERREG-PROGRAMMER
CCI
Titel
Version
Første år
Sidste år
Støtteberettiget fra
Støtteberettiget til
Nummer på Kommissionens
afgørelse
Dato for Kommissionens
afgørelse
Nummer på ændringsafgørelsen
vedrørende programmet
Ikrafttrædelsesdato for
ændringsafgørelsen vedrørende
programmet
NUTS-regioner omfattet af
programmet
Element af Interreg

[15 tegn]
[255 tegn]
[4 tegn]
[4 tegn]

[20 tegn]

1. Programstrategi: vigtigste udviklingsmæssige udfordringer og politiske løsninger
1.1. Programområdet (kræves ikke for Interreg-programmer under element 4)
Reference: Artikel 17, stk. 4, litra a), og artikel 17, stk. 9, litra a)
Fritekstfelt [2 000 tegn]

1.2. Resumé af de vigtigste fælles udfordringer under hensyntagen til økonomiske,
sociale og territoriale uligheder, fælles investeringsbehov og komplementaritet
med andre former for støtte, erfaringer og makroregionale strategier samt
havområdestrategier, når programområdet som helhed eller delvist er omfattet
af en eller flere strategier.
Reference: Artikel 17, stk. 4, litra b), og artikel 17, stk. 9, litra b)
Fritekstfelt [50 000 tegn]

1.3. Begrundelse for de valgte politiske målsætninger og Interreg-specifikke
målsætninger, tilsvarende prioriteter, specifikke målsætninger og de former for
støtte, som tager fat på eventuelt manglende forbindelser i grænseoverskridende
infrastruktur
Reference: Artikel 17, stk. 4, litra c)
1

2

Tabel 1
Udvalgt
politisk
målsætning
eller
udvalgt
Interregspecifik
målsætning

Udvalgt
specifik
målsætning

Prioritet

Begrundelse for valget

[2 000 tegn pr. målsætning]

2.

Prioriteter [300 tegn]
Reference: Artikel 17, stk. 4, litra d) og e)
2.1. Prioritetens titel [300 tegn] (gentages for hver prioritet)

Reference: Artikel 17, stk. 4, litra d)
Tekstfelt: [300 tegn]
Dette er en prioritet i henhold til en overførsel i medfør af artikel 17, stk. 3

2.1.1. Specifik målsætning (gentages for hver udvalgt specifik målsætning for andre
prioriteter end teknisk bistand)
Reference: Artikel 17, stk. 4, litra e)
2.1.2. Relaterede aktionstyper, herunder en liste over planlagte operationer af
strategisk betydning, og deres forventede bidrag til de specifikke målsætninger
og til makroregionale strategier og havområdestrategier, hvis det er relevant
Reference: Artikel 17, stk. 4, litra e), nr. i) og artikel 17, stk. 9, litra c), nr. ii)
Fritekstfelt [7 000 tegn]
Listen over planlagte operationer af strategisk betydning
Fritekstfelt [2 000 tegn]
For Interreg-programmer under element 4:
Reference: Artikel 17, stk. 9, litra c), nr. i)
Definition af en enkelt støttemodtager eller en begrænset liste over støttemodtagere og af
proceduren for tildeling af støtte
Fritekstfelt [7 000 tegn]
2.1.3. Indikatorer
Reference: Artikel 17, stk. 4, litra e), nr. ii), og artikel 17, stk. 9, litra c), nr. iii)
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Tabel 2: Outputindikatorer
Prioritet

Specifik
målsætning

ID

Indikator

[5]

Måleenhed

Delmål (2024)

Endeligt mål (2029)

[255]

[200]

[200]

Tabel 3: Resultatindikatorer
Priorite
t

Specifik
målsætnin
g

I
D

Indikato
r

Måleenhe
d

Referencescenari
o

Referenceå
r

Endelig
t
mål
(2029)

Datakild

Bemærkninge

e

r

2.1.4. De vigtigste målgrupper
Reference: Artikel 17, stk. 4, litra e), nr. iii), og artikel 17, stk. 9, litra c), nr. iv)
Fritekstfelt [7 000 tegn]
2.1.5. Specifikke målområder, herunder den planlagte anvendelse af integrerede
territoriale investeringer, lokaludvikling styret af lokalsamfundet eller andre
territoriale redskaber
Reference: Artikel 17, stk. 4, litra e), nr. iv)
Fritekstfelt [7 000 tegn]
2.1.6. Planlagt anvendelse af finansielle instrumenter
Reference: Artikel 17, stk. 4, litra e), nr. v)
Fritekstfelt [7 000 tegn]
2.1.7. Vejledende opdeling af de programmerede EU-midler pr. interventionstype
Reference: Artikel 17, stk. 4, litra e), nr. vi), og artikel 17, stk. 9, litra c), nr. v)
Tabel 4: Dimension 1 — interventionsområde
Prioritet nr.

Fond

Specifik
målsætning

4

Kode

Beløb (EUR)

5

Tabel 5: Dimension 2 — finansieringsform
Prioritet nr.

Fond

Specifik
målsætning

Kode

Beløb (EUR)

Tabel 6: Dimension 3 — territorial gennemførelsesmekanisme og territorialt fokus
Prioritet nr.

2.T.

Fond

Specifik
målsætning

Kode

Beløb (EUR)

Projekter vedrørende teknisk bistand

Reference: Artikel 17, stk. 4, litra f), ETC
Fritekstfelt [8000 tegn]
Prioritet nr.

3.

Fond

Kode

Beløb (EUR)

Fiansieringsplan

Reference: Artikel 17, stk. 4, litra g)
3.1

Finansielle bevillinger pr. år

Reference: Artikel 17, stk. 4, litra g), nr. i), og artikel 17, stk. 5, litra a) nr. i)-iv)
Tabel 7
Fond

2021

2022

2023

2024

EFRU
IPA III
CBC1
Naboskab
CBC2
IPA III3
NDICI4
OCTP
Grønland5
OCTP6

1
2
3
4
5
6

Element 1, eksternt grænseoverskridende samarbejde
Element 1, eksternt grænseoverskridende samarbejde
Element 2 og 4
Element 2 og 4
Element 2 og 4
Element 3 og 4

6

2025

2026

2027

I alt

Interregfonde7
I alt

3,2

Samlet finansiel bevilling pr. fond og national medfinansiering

Reference: Artikel 17, stk. 4, litra g), nr. ii), artikel 17, stk. 5, litra a, nr. i)-iv), og artikel 17,
stk. 5, litra b)
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ERDF, IPA III, NDICI eller OCTP, hvis angivet som et samlet beløb under element 2 og 4
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Tabel 8
PO-nr.
eller
teknisk
bistand

Prioritet

Fond
(hvis relevant)

Prioritet 1

Beregningsgrundlag
for
EU-støtten
(samlet
eller
offentlig)

EU-bidrag

Nationalt bidrag

(a)

(b) = (c) + (d)

EFRU
IPA III CBC8
Naboskab CBC9
IPA III10
NDICI11
OCTP
Grønland12
OCTP13
Interreg-fonde14

Prioritet 2
I alt

(fonde
som
anført ovenfor)
Alle fonde
EFRU
IPA III CBC
Naboskab CBC
IPA III
NDICI
OCTP Grønland
OCTP
Interreg-fonde

I alt

Alle fonde

Inden midtvejsevalueringen omfatter denne tabel kun beløbene for årene 2021-2025.

8
9
10
11
12
13
14

Element 1, eksternt grænseoverskridende samarbejde
Element 1, eksternt grænseoverskridende samarbejde
Element 2 og 4
Element 2 og 4
Element 2 og 4
Element 3 og 4
ERDF, IPA III, NDICI eller OCTP, hvis angivet som et samlet beløb under element 2 og 4
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Vejledende fordeling af
det nationale bidrag
Nationalt
offentligt
bidrag

Nationalt
privat
bidrag

(c)

(d)

I alt

Medfinansieringssats
(f) = (a)/(e)

(e) = (a) +
(b)

Bidrag
tredjelandene
(til orientering)

fra

4.

Den indsats, der gøres for at inddrage de relevante programpartnere i udarbejdelsen
af Interreg-programmet, og disse partneres rolle i gennemførelsen, overvågningen og
evalueringen

Reference: artikel 17, stk. 4, litra h)
Fritekstfelt [10 000 tegn]

5.

Tilgang til kommunikation og synliggørelse af Interreg-programmet, herunder det
planlagte budget

Reference: Artikel 17, stk. 4), litra i)
Fritekstfelt [10 000 tegn]

6.

Gennemførelsesbestemmelser

6.1.

Programmyndigheder

Reference: Artikel 17, stk. 7, litra a)
Tabel 10
Programmyndigheder

Institutionens navn [255
tegn]

Kontaktperson [200 tegn]

E-mail [200 tegn]

Forvaltningsmyndighed
National myndighed (for
programmer med deltagende
tredjelande, hvis det er
relevant)
Revisionsmyndighed
Repræsentanter for gruppen
af revisorer (for programmer
med deltagende tredjelande,
hvis det er relevant)
Organ, hvortil
Kommissionen skal foretage
betalinger

6.2.

Procedure for oprettelse af det fælles sekretariat

Reference: Artikel 17, stk. 7, litra b)
Fritekstfelt [3 500 tegn]

6,3

Fastsættelse af fordelingen af forpligtelser mellem deltagende medlemsstater og, hvor
det er relevant, tredjelande og OLT'er i tilfælde af finansielle korrektioner pålagt af
forvaltningsmyndigheden eller Kommissionen

Reference: Artikel 17, stk. 7, litra c)
Fritekstfelt [10 500 tegn]
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TILLÆG





Kort over programområdet
Refusion af støtteberettigede udgifter (fra Kommissionen til medlemsstaten) baseret på
enhedsomkostninger, faste beløb og faste takster
Finansiering, der ikke er knyttet til omkostninger

Tillæg 1:

Kort over programområdet

Tillæg 2:

Refusion af støtteberettigede udgifter (fra Kommissionen til medlemsstaten)
baseret på enhedsomkostninger, faste beløb og faste takster

Refusion af støtteberettigede udgifter (fra Kommissionen til medlemsstaten) baseret på
enhedsomkostninger, faste beløb og faste takster
Model for indsendelse af data til Kommissionen med henblik på vurdering
(Artikel 88 i forordningen om fælles bestemmelser)
Dato for indsendelse af forslaget
Aktuel version
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A.

Sammendrag af de vigtigste elementer

Prioritet

Fond

Anslået andel af
den samlede
finansielle
tildeling inden for
den prioritet,
hvortil den
forenklede
omkostningsmodel
vil blive anvendt
(skøn i %)

Operationstype(r)

Kode

Beskrivelse

Tilsvarende indikatornavn(e)

Kode

Beskrivelse

11

Måleenhed for
indikatoren

Type af forenklet
omkostningsmodel
(standardsats for
enhedsomkostninger,
faste beløb eller faste
takster)

Tilsvarende
standardsatser for
enhedsomkostninger,
faste beløb eller faste
takster

B. Nærmere oplysninger opdelt efter operationstype (udfyldes for hver enkelt operationstype)
Har forvaltningsmyndigheden modtaget støtte fra en ekstern virksomhed til fastsættelse af
nedenstående forenklede omkostninger?
Angiv i givet fald navnet på den eksterne virksomhed:
virksomhed

Ja/nej — navn på ekstern

Operationstyper:
1.1. Beskrivelse af operationstypen
1.2 Berørt prioritet/berørt(e)
specifik(ke) målsætning(er)
1.3 Navn på indikatoren15
1.4 Måleenhed for indikatoren
1.5 Standardsats for
enhedsomkostninger, faste beløb
eller faste takster
1.6 Beløb
1.7 Omkostningskategorier, der
dækkes af enhedsomkostninger,
faste beløb eller faste takster
1.8 Dækker disse
omkostningskategorier alle de
støtteberettigede udgifter i
forbindelse med operationen?
(Ja/nej)
1.9 Justeringsmetode
11.10 Verificering af måleenhedens
opnåelse
— beskriv, hvilke(t) dokument(er)
der vil blive anvendt til at verificere
måleenhedens opnåelse
— beskriv, hvad der vil blive
kontrolleret i forbindelse med
forvaltningsverificeringen
(herunder kontrolbesøg på stedet),
og af hvem
— beskriv ordningerne til at
indsamle og lagre de pågældende
data/dokumenter
1.11 Eventuelle uhensigtsmæssige
incitamenter eller problemer som
følge af denne indikator, mulige
afhjælpende foranstaltninger samt
15

Der kan angives flere supplerende indikatorer (f.eks. en outputindikator og en resultatindikator) for én enkelt operationstype. I disse
tilfælde skal felt 1.3 til 1.11 udfyldes for hver indikator.

12

anslået risikoniveau
1.12 Samlet beløb (nationalt og
EU), der forventes at blive
refunderet

C: Beregning af standardsatsen for enhedsomkostninger, faste beløb eller faste takster
1. Kilde til de oplysninger, der anvendes til at beregne standardsatsen for enhedsomkostninger, faste
beløb eller faste takster (hvem genererer, indsamler og registrerer dataene, hvor opbevares de,
skæringsdatoer, validering, mv.).

2. Redegør nærmere for, hvorfor den foreslåede metode og beregning er relevant for den pågældende
operationstype:

3. Redegør nærmere for, hvordan beregningerne foretages, navnlig med hensyn til de kvalitative og
kvantitative forudsætninger. Hvis det er relevant, anvendes statistisk materiale og benchmarks, der
vedlægges dette bilag i et format, som Kommissionen uden videre kan genanvende.

4. Forklar, hvordan det er blevet sikret, at kun de støtteberettigede udgifter er medtaget i beregningen
af standardsatsen for enhedsomkostninger, faste beløb eller faste takster

5. Revisionsmyndighedens/revisionsmyndighedernes vurdering af beregningsmetoden og beløbene og
ordningerne for at sikre verificering, kvalitet, indsamling og opbevaring af data:
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Tillæg 3: Finansiering, der ikke er knyttet til omkostninger
Model for indsendelse af data til Kommissionen med henblik på vurdering
(Artikel 89 i forordningen om fælles bestemmelser)
Dato for indsendelse af forslaget
Aktuel version
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A.

Sammendrag af de vigtigste elementer

Prioritet

Fond

Beløb, der er
omfattet af
finansiering,
der ikke er
knyttet til
omkostningerne

Operationstype(r)

Betingelser, der skal
opfyldes, eller resultater, der
skal nås

Tilsvarende indikatornavn(e)

Kode

Det samlede
beløb, der
er dækket

15

Beskrivelse

Måleenhed for
indikatoren

B. Nærmere oplysninger opdelt efter operationstype (udfyldes for hver enkelt operationstype)
Operationstyper:
1.1. Beskrivelse af operationstypen
1.2 Berørt prioritet/berørt(e)
specifik(ke) målsætning(er)
1.3 Betingelser, der skal opfyldes,
eller resultater, der skal nås
1.4 Frist for opfyldelse af
betingelser eller opnåelse af
resultater
1.5 Definition af indikatoren for
opnåelse af resultater
1.6 Måleenhed for indikatoren for
opnåelse af resultater
1.7 Mellemliggende resultater (hvis
det er relevant), der udløser refusion
fra Kommissionen, med tidsplan for
refusioner

Mellemliggende resultater

1.8 Samlet beløb (EU-midler og
nationale midler)
1.9 Justeringsmetode
1.10 Verificering af opfyldelse af
betingelser eller opnåelse af
resultater (og, hvis det er relevant,
mellemliggende resultater)
— beskriv, hvilke(t) dokument(er)
der vil blive anvendt til at verificere
opfyldelse af betingelser eller
opnåelse af resultater
— beskriv, hvad der vil blive
kontrolleret i forbindelse med
forvaltningsverificeringen
(herunder kontrolbesøg på stedet),
og af hvem
— beskriv ordningerne til at
indsamle og lagre de pågældende
data/dokumenter

1.11 Ordninger, der skal sikre
revisionsspor
Anfør en liste over de organer, der
er ansvarlige for disse ordninger.
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Dato

Beløb
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