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COM(2018) 374 final
ANNEX

PIELIKUMS
dokumentam
Priekšlikums
EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA
par īpašiem noteikumiem attiecībā uz Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi (Interreg),
kas saņem atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un ārējās finansēšanas
instrumentiem
{SEC(2018) 268 final} - {SWD(2018) 282 final} - {SWD(2018) 283 final}

LV

LV

PIELIKUMS
INTERREG PROGRAMMU VEIDNE
CCI
Nosaukums
Versija
Pirmais gads
Pēdējais gads
Atbalsttiesīgums no
Atbalsttiesīgums līdz
Komisijas lēmuma numurs
Komisijas lēmuma datums
Programmu grozošā lēmuma
numurs
Programmu grozošā lēmuma
spēkā stāšanās datums
NUTS reģioni, uz kuriem
attiecas programma
Interreg elements

[15 rakstzīmes]
[255]
[4]
[4]

[20]

1. Programmas stratēģija: galvenie attīstības politikas uzdevumi un politikas risinājumi
1.1. Programmas teritorija (nav vajadzīgs 4. elementa Interreg programmām)
Atsauce: 17. panta 4. punkta a) apakšpunkts un 17. panta 9. punkta a) apakšpunkts
Teksta lauks [2 000]

1.2. Kopsavilkums par galvenajiem kopīgajiem uzdevumiem, ņemot vērā
ekonomiskās, sociālās, un teritoriālās atšķirības, kopējās investīciju vajadzības
un papildināmību ar citiem atbalsta veidiem, atziņas, kas gūtas no agrākās
pieredzes, makroreģionālās un jūras baseina stratēģijas, ja programmas
teritoriju pilnībā vai daļēji aptver viena vai vairākas stratēģijas.
Atsauce: 17. panta 4. punkta b) apakšpunkts, 17. panta 9. punkta b) apakšpunkts
Teksta lauks [50 000]

1.3. Izraudzīto politikas mērķu un Interreg konkrēto mērķu, atbilstošo prioritāšu,
konkrēto mērķu un atbalsta veidu pamatojums, attiecīgā gadījumā norādot
pārrobežu infrastruktūras trūkstošos posmus
Atsauce: 17. panta 4. punkta c) apakšpunkts

1

1. tabula.
Izraudzītais
politikas
mērķis vai
izraudzītais
Interreg
konkrētais
mērķis

Izvēlētais
konkrētais
mērķis

Prioritāte

Izvēles pamatojums

[2 000 rakstzīmes katram mērķim]

2.

Prioritātes [300]
Atsauce: 17. panta 4. punkta d) un e) apakšpunkts
2.1. Prioritātes nosaukums (atkārto pie katras prioritātes)

Atsauce: 17. panta 4. punkta d) apakšpunkts
Teksta lauks: [300]
Šī ir prioritāte atbilstīgi pārvietojumam saskaņā ar 17. panta 3. punktu

2.1.1. Konkrētais mērķis (atkārto par katru izvēlēto konkrēto mērķi pie prioritātēm, kas nav
tehniskā palīdzība)
Atsauce: 17. panta 4. punkta e) apakšpunkts
2.1.2 Saistītie pasākumi, tostarp plānoto stratēģiski svarīgo darbību saraksts, un to
paredzamais ieguldījums šo konkrēto mērķu sasniegšanā, kā arī attiecīgā
gadījumā makroreģionālo stratēģiju un jūras baseinu stratēģiju īstenošanā
Atsauce: 17. panta 4. punkta e) apakšpunkta i) punkts, 17. panta 9. punkta c) apakšpunkta ii)
punkts
Teksta lauks [7000]
Plānoto stratēģiski svarīgo darbību saraksts
Teksta lauks [2000]
Interreg 4. elementa programmas:
Atsauce: 17. panta 9. punkta c) apakšpunkta i) punkts
Viena vienīgā saņēmēja definīcija vai saņēmēju ierobežots saraksts un piešķiršanas
procedūra
Teksta lauks [7000]
2.1.3 Rādītāji
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Atsauce: 17. panta 4. punkta e) apakšpunkta ii) punkts, 17. panta 9. punkta c) apakšpunkta
iii) punkts
2. tabula. Izlaides rādītāji
Prioritāte

Konkrētais
mērķis

ID

Rādītājs

Mērvienība

[5]

[255]

Starpposma
mērķrādītājs
(2024)

Galīgais
mērķrādītājs (2029)
[200]

[200]

3. tabula. Rezultātu rādītāji
Prioritāte

Konkrētais
mērķis

ID

Rādītājs

Mērvienība

Atskaites
pozīcija

Atsauces
gads

Galīgais
mērķrādītājs
(2029)

Datu

Piezīmes

avots

2.1.4 Galvenās mērķgrupas
Atsauce: 17. panta 4. punkta e) apakšpunkta iii) punkts, 17. panta 9. punkta c) apakšpunkta
iv) punkts
Teksta lauks [7000]
2.1.5 Konkrētās mērķteritorijas, t. sk. plānotais ITI, SVVA vai citu teritoriālo rīku
izmantojums
Atsauce: 17. panta 4. punkta e) apakšpunkta iv) punkts
Teksta lauks [7000]
2.1.6 Finanšu instrumentu plānotais izmantojums
Atsauce: 17. panta 4. punkta e) apakšpunkta v) punkts
Teksta lauks [7000]
2.1.7 ES programmas resursu provizoriskais sadalījums pēc intervences veida
Atsauce: 17. panta 4. punkta e) apakšpunkta vi) punkts, 17. panta 9. punkta c) apakšpunkta v)
punkts
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4. tabula. 1. dimensija – intervences joma
Prioritātes Nr.

Fonds

Konkrētais mērķis

4

Kods

Summa (EUR)

5. tabula. 2. dimensija – finansējuma veids
Prioritātes Nr.

Konkrētais mērķis

Fonds

Kods

Summa (EUR)

6. tabula. 3. dimensija — teritoriālais īstenošanas mehānisms un teritoriālais aspekts
Prioritātes Nr.

Konkrētais mērķis

Fonds

Kods

Summa (EUR)

Tehniskas palīdzības prioritāte

2.T

Atsauce: ETS 17. panta 4. punkta f) apakšpunkts
Teksta lauks [8000]
Prioritātes Nr.

Fonds

Kods

Summa (EUR)

Finansēšanas plāns

3.

Atsauce: 17. panta 4. punkta g) apakšpunkts
Finansiālās apropriācijas pa gadiem

3.1

Atsauce: 17. panta 4. punkta g) apakšpunkta i) punkts, 17. panta 5. punkta a) apakšpunkta i)–
iv) punkts
7. tabula.
Fonds

2021

2022

2023

2024

2025

2026

ERAF
IPA III PRS1
Kaimiņattiecību
PRS2
IPA III3
KASSI4
AZTP
Grenlande5

–

AZTP6
Interreg fondi7
1
2
3
4
5
6
7

1. elements, ārējā pārrobežu sadarbība
1. elements, ārējā pārrobežu sadarbība
2. un 4. elements
2. un 4. elements
2. un 4. elements
3. un 4. elements
ERAF, IPA III, KASSI vai AZTP, kur pie 2. un 4. elementa norāda kā vienu summu
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2027

Kopā

Kopā

3.2

Kopējā finanšu apropriācija pa fondiem un valsts līdzfinansējums

Atsauce: 17. panta 4. punkta g) apakšpunkta ii) punkts, 17. panta 5. punkta a) apakšpunkta i)
-iv) punkts, 17. panta 5. punkta b) apakšpunkts
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8. tabula.
PM Nr. vai
TP

Prioritāte

Fonds

ES
atbalsta
(kopējā
vai
publiskā)
aprēķina bāze

(attiecīgā
gadījumā)

1. prioritāte

ES iemaksa

Valsts iemaksa

(a)

(b)=(c)+(d)

ERAF
IPA III PRS8
Kaimiņattiecību
PRS9
IPA III10
KASSI11
AZTP
Grenlande12
AZTP13

–

Interreg fondi14
2. prioritāte

(fondi kā iepriekš)

Kopā

Visi fondi
ERAF
IPA III PRS
Kaimiņattiecību
PRS
IPA III
KASSI
AZTP
Grenlande
AZTP

–

Interreg fondi
Kopā

Visi fondi

 Pirms termiņa vidusposma pārskata, šī tabula ietver summas tikai 2021.–2025. gadam.
8
9
10
11
12
13
14

1. elements, ārējā pārrobežu sadarbība
1. elements, ārējā pārrobežu sadarbība
2. un 4. elements
2. un 4. elements
2. un 4. elements
3. un 4. elements
ERAF, IPA III, KASSI vai AZTP, kur pie 2. un 4. elementa norāda kā vienu summu
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Valsts līdzfinansējuma
indikatīvs sadalījums
Valsts
publiskais
finansējums

Valsts
privātais
finansējums

(c)

(d)

Kopā

Līdzfinansēšanas
likmes

Iemaksas no trešām
valstīm

(e)=(a)+(b)

(f)=(a)/(e)

(informācijai)

4.

Veiktās darbības, lai iesaistītu attiecīgos programmu partnerus Interreg programmas
sagatavošanā, un šo programmu partneru nozīme īstenošanā, uzraudzībā un
novērtēšanā

Atsauce: 17. panta 4. punkta h) apakšpunkts
Teksta lauks [10 000]

5.

Pieeja Interreg programmas komunikācijas un redzamības aspektiem, t.sk. plānotais
budžets

Atsauce: 17. panta 4. punkta i) apakšpunkts
Teksta lauks [10 000]

6.

Īstenošanas noteikumi

6.1.

Programmas iestādes

Atsauce: 17. panta 7. punkta a) apakšpunkts
10. tabula.
Programmas iestādes

Iestādes nosaukums[255]

Kontaktpersonas
vārds[200]

E-pasts[200]

Vadošā iestāde
Valsts iestāde (attiecībā uz
programmām, kur attiecīgā
gadījumā piedalās trešās
valstis)
Revīzijas iestāde
Revidentu pārstāvju grupa
(attiecībā uz programmām,
kur attiecīgā gadījumā
piedalās trešās valstis)
Struktūra, kam Komisija
veiks maksājumus

6.2.

Procedūra kopīgā sekretariāta izveidei

Atsauce: 17. panta 7. punkta b) apakšpunkts
Teksta lauks [3500]

6.3

Saistību sadalījums iesaistīto dalībvalstu un, attiecīgā gadījumā, trešo valstu un AZT
starpā gadījumā, ja vadošā iestāde vai Komisija ir noteikusi finanšu korekcijas.

Atsauce: 17. panta 7. punkta c) apakšpunkts
Teksta lauks [10500]
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PAPILDINĀJUMI





Programmas teritorijas karte
Komisijas nodrošināta attiecināmo izdevumu atlīdzināšana dalībvalstij, pamatojoties
uz vienības izmaksām, fiksētas summas maksājumiem un vienotām likmēm
Finansējums, kas nav saistīts ar izmaksām

1. papildinājums.

Programmas teritorijas karte

2. papildinājums.
Komisijas nodrošināta attiecināmo izdevumu atlīdzināšana dalībvalstij,
pamatojoties uz vienības izmaksām, fiksētas summas maksājumiem un
vienotām likmēm
Komisijas nodrošināta attiecināmo izdevumu atlīdzināšana dalībvalstij, pamatojoties uz
vienības izmaksām, fiksētas summas maksājumiem un vienotām likmēm
Veidne datu iesniegšanai Komisijā izskatīšanai
(KNR 88. pants)
Priekšlikuma iesniegšanas datums
Pašreizējā versija
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A.

Galveno elementu kopsavilkums

Prioritāte

Fonds

Tā aplēstā
proporcija no
kopējā finanšu
piešķīruma
attiecīgajā
prioritātē, kurai
piemēros
vienkāršotas
izmaksu iespējas,
% (aplēses)

Darbības veids(-i)

Kods

Apraksts

Atbilstošā rādītāja
nosaukums(-i)

Kods

Apraksts
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Rādītāja mērvienība

Vienkāršotas
izmaksu
iespējas veids
(vienības
izmaksu
standarta
likmes, fiksētas
summas
maksājumi vai
vienotas
likmes)

Attiecīgās vienības
izmaksu standarta
likmes, fiksētas
summas maksājumi
vai vienotas likmes

B. Sīkāka informācija pa darbības veidiem (aizpilda par katru darbības veidu)
Vai vadošā iestāde ir saņēmusi atbalstu no ārēja uzņēmuma, lai noteiktu turpmāk norādītās
vienkāršotās izmaksas?
Ja tā ir, norādiet attiecīgo ārējo uzņēmumu: Jā/Nē – ārējā uzņēmuma nosaukums
Darbības veidi
1.1. Darbības veida apraksts
1.2. Attiecīgā prioritāte/konkrētais(ie) mērķis(-i)
1.3. Rādītāja nosaukums15
1.4. Rādītāja mērvienība
1.5. Vienības izmaksu standarta
likme, fiksētas summas maksājums
vai vienota likme
1.6. Summa
1.7. Izmaksu kategorijas, kas tiek
segtas ar vienības cenu, fiksētas
summas maksājumu vai vienotu
likmi
1.8. Vai šīs izmaksu kategorijas
sedz visus darbības attiecināmos
izdevumus? (Jā/Nē)
1.9. Korekcijas(-u) metode(-es)
11.10. Rezultāta (attiecīgā gadījuma
arī starpposma rezultātu)
sasniegšanas vai nosacījumu
izpildes verifikācija
- aprakstiet, kāds(-i) dokuments(-i)
tiks izmantots(-i), lai verificētu
mērvienības sasniegšanu
- aprakstiet, ko pārbaudīs
pārvaldības verifikācijas laikā (t. sk.
uz vietas) un kurš to veiks
- aprakstiet datu/dokumentu
vākšanas un glabāšanas kārtību
1.11. Iespējamais nevēlamais
stimuls vai problēmas, kas saistītas
ar šo rādītāju, kā tās varētu mazināt,
paredzamais riska līmenis
1.12. Kopsumma (valsts un ES), ko
paredzēts atlīdzināt

15

Vienam darbības veidam ir iespējami vairāki papildu rādītāji (piemēram, viens izlaides rādītājs un viens rezultātu rādītājs). Šādos
gadījumos 1.3. līdz 1.11. punktus aizpilda par katru rādītāju.
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C Vienības izmaksu standarta likmju, fiksētas summas maksājumu vai vienotu likmju
aprēķināšana
1. Vienības izmaksu standarta likmju, fiksētas summas maksājumu vai vienotu likmju aprēķināšanai
izmantoto datu avots (kas sagatavojis datus; kur dati tiek glabāti; robeždatumi; validācija u. c.)

2. Norādiet, kāpēc ierosinātā metode un aprēķins atbilst darbības veidam.

3. Norādiet, kā tika veikti aprēķini, jo īpaši norādot pieņēmumus, kas veikti attiecībā uz kvalitāti vai
daudzumu. Attiecīgā gadījumā izmanto un šim pielikumam pievieno statistikas datus un kritērijus
formātā, kādā tos Komisija var izmantot.

4. Izskaidrojiet, kā Jūs nodrošinājāt, ka vienības izmaksu standarta likmes, fiksētas summas
maksājuma vai vienotu likmju aprēķināšanā tika ietverti tikai attiecināmie izdevumi.

5. Revīzijas iestādes(-žu) veikts aprēķināšanas metodoloģijas un summu novērtējums, un kārtība, kas
nodrošina datu verifikāciju, kvalitāti, vākšanu un glabāšanu.
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3. papildinājums. Finansējums, kas nav saistīts ar izmaksām
Veidne datu iesniegšanai Komisijā izskatīšanai
(KNR 89. pants)
Priekšlikuma iesniegšanas datums
Pašreizējā versija
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A.

Galveno elementu kopsavilkums

Prioritāte

Fonds

Summa, kuru
sedz no
finansējuma,
kas nav saistīts
ar izmaksām

Darbības veids(-i)

Izpildāmie
nosacījumi/gūstamie rezultāti

Atbilstošā rādītāja
nosaukums(-i)

Kods

Kopējā
summa,
kuru sedz

14

Apraksts

Rādītāja mērvienība

B. Sīkāka informācija pa darbības veidiem (aizpilda par katru darbības veidu)
Darbības veidi
1.1. Darbības veida apraksts
1.2. Attiecīgā prioritāte/konkrētais(ie) mērķis(-i)
1.3. Izpildāmie nosacījumi vai
gūstamie rezultāti
1.4. Nosacījumu izpildes vai
rezultātu gūšanas termiņš
1.5. Nodevumu rādītāju definīcija
1.6. Nodevumu rādītāja mērvienība
1.7. Starpposma nodevumi (ja ir),
pēc kuru sasniegšanas Komisija
veic atlīdzināšanu, un
atlīdzināšanas grafiks

Starpposma nodevumi

1.8. Kopsumma (t. sk. ES un valsts
finansējums)
1.9. Korekcijas(-u) metode(-es)
1.10. Rezultāta (attiecīgā gadījuma
arī starpposma nodevumu)
sasniegšanas vai nosacījumu
izpildes verifikācija
- aprakstiet, kāds(-i) dokuments(-i)
tiks izmantots(-i), lai pārbaudītu
rezultāta sasniegšanu vai
nosacījumu izpildi
- aprakstiet, ko pārbaudīs
pārvaldības verifikācijas laikā (t. sk.
uz vietas) un kurš to veiks
- aprakstiet aprakstīto
datu/dokumentu vākšanas un
glabāšanas kārtību
1.11. Kārtība, ar ko nodrošina
revīzijas taku
Norādiet struktūru(-as), kas ir
atbildīga(-as) par šīs kārtības
īstenošanu.
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Datums

Summa

