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PRILOGA
k
predlogu
UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
o posebnih določbah za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (Interreg), ki ga
podpirajo Evropski sklad za regionalni razvoj in zunanji instrumenti financiranja
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PRILOGA
PREDLOGA ZA PROGRAME INTERREG
CCI
Naslov
Različica
Prvo leto
Zadnje leto
Upravičen od
Upravičen do
Številka odločitve Komisije
Datum odločitve Komisije
Številka odločitve o spremembi
programa
Datum začetka veljavnosti
odločitve o spremembi
programa
Regije na ravni NUTS, ki so
zajete v programu
Komponenta programa Interreg

[15 znakov]
[255]
[4]
[4]

[20]

1. Strategija programa: glavni razvojni izzivi in odzivi politik
1.1. Programsko območje (se ne zahteva za komponento 4 programov Interreg)
Sklic: člen 17(4)(a), člen 17(9)(a)
Besedilno polje [2 000]

1.2. Povzetek glavnih skupnih izzivov, pri čemer upoštevajo ekonomska, socialna in
teritorialna neskladja, skupne naložbene potrebe in dopolnjevanje z drugimi
oblikami podpore, spoznanja iz izkušenj v preteklosti ter makroregionalne
strategije in strategije za morske bazene, kadar celotno programsko območje ali
del njega spada na področje uporabe enega ali več strategij
Sklic: člen 17(4)(b), člen 17(9)(b)
Besedilno polje [50 000]

1.3. Utemeljitev za izbrane cilje politike in specifične cilje programa Interreg,
ustrezne prednostne naloge, specifične cilje in oblike podpore, po potrebi
obravnava manjkajoče povezave v čezmejni infrastrukturi
Sklic: člen 17(4)(c)
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Tabela 1
Izbrani
cilji
politike
ali
specifični
cilji
programa
Interreg

Izbrani
specifični cilj

Prednostna
naloga

Utemeljitev izbire

[2 000 na vsak cilj]

2.

Prednostna naloga [300]
Sklic: člen 17(4)(d) in (e)
2.1. Naziv prednostne naloge (ponovi se za vsako prednostno nalogo)

Sklic: člen 17(4)(d)
Besedilno polje: [300]
To je prednostna naloga v skladu s prerazporeditvijo iz člena 17(3)

2.1.1. Specifični cilj (ponovi se za vsak izbran specifični cilj, za prednostne naloge, ki niso tehnična
pomoč)

Sklic: člen 17(4)(e)
2.1.2 Povezane vrste ukrepov, vključno s seznamom načrtovanih dejavnosti
strateškega pomena, in njihov pričakovani prispevek k tem specifičnim ciljem in,
kjer je primerno, makroregionalnim strategijam in strategijam za morske bazene
Sklic: člen 17(4)(e)(i), člen 17(9)(c)(ii)
Besedilno polje [7 000]
Seznam načrtovanih operacij strateškega pomena
Besedilno polje [2 000]
Za komponento 4 programov Interreg:
Referenčni člen 17(9)(c)(i)
Opredelitev enega upravičenca ali omejen seznam upravičencev ter postopek odobritve
Besedilno polje [7 000]
2.1.3 Kazalniki
Sklic: člen 17(4)(e)(ii), člen 17(9)(c)(iii)
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Tabela 2: Kazalniki izložkov
Prednostna
naloga

Specifični
cilj

ID

Kazalnik

[5]

Merska enota

Mejnik (2024)

[255]

[200]

Končna
ciljna
vrednost (2029)
[200]

Tabela 3: Kazalniki rezultatov
Prednostna
naloga

Specifični
cilj

ID

Kazalnik

Merska enota

Izhodišče

Referenčno
leto

Končna
ciljna
vrednost
(2029)

Vir

Opombe

podatkov

2.1.4 Glavne ciljne skupine
Sklic: člen 17(4)(e)(iii), člen 17(9)(c)(iv)
Besedilno polje [7 000]
2.1.5 Posebna območja, vključno z načrtovano uporabo celostnih teritorialnih naložb
in lokalnim razvojem, ki ga vodi skupnost, ali drugimi teritorialnimi orodji
Sklic: člen 17(4)(e)(iv)
Besedilno polje [7 000]
2.1.6 Načrtovana uporaba finančnih instrumentov
Sklic: člen 17(4)(e)(v)
Besedilno polje [7 000]
2.1.7 Okvirna razčlenitev virov programov EU po vrsti intervencije
Sklic: člen 17(4)(e)(vi), člen 17(9)(c)(v)
Tabela 4: Razsežnost 1 – področje intervencije
Prednostna naloga
št.

Sklad

Specifični cilj
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Koda

Znesek (v EUR)

Tabela 5: Razsežnost 2 – oblika financiranja
Prednostna naloga
št.

Specifični cilj

Sklad

Koda

Znesek (v EUR)

Tabela 6: Razsežnost 3 – mehanizem za ozemeljsko izvrševanje in ozemeljski pristop
Prednostna naloga
št.

Specifični cilj

Sklad

Koda

Znesek (v EUR)

Prednostna naloga „tehnična pomoč“

2.T.

Sklic: člen 17(4)(f) uredbe o evropskem teritorialnem sodelovanju
Besedilno polje [8 000]
Prednostna naloga št.

Sklad

Koda

Znesek (v EUR)

Finančni načrt

3.

Sklic: člen 17(4)(g)
Finančna sredstva po letih

3.1

Sklic: člen 17(4)(g)(i), člen 17(5)(a)(i)-(iv)
Tabela 7
Sklad

2021

2022

2023

2024

ESRR
IPA III
CBC1
Sosedski
programi
CBC2
IPA III3
NDICI4
OCTP
Grenlandija5
OCTP6
1
2
3
4
5
6

Komponenta 1, zunanje čezmejno sodelovanje
Komponenta 1, zunanje čezmejno sodelovanje
Komponenti 2 in 4
Komponenti 2 in 4
Komponenti 2 in 4
Komponenti 3 in 4

4

2025

2026

2027

Skupaj

skladi
Interreg7
Skupaj

3.2

Skupna finančna sredstva po skladih in nacionalno sofinanciranje

Sklic: člen 17(4)(g)(ii), člen 17(5)(a)(i)–(iv), člen 17(5)(b)
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ESRR, IPA III, NDICI ali OCTP, kadar je pomoč nakazana kot enotni znesek v okviru komponent 2 in 4
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Tabela 8
Cilj politike
št. ali TP

Prednostna
naloga

Prednostna
naloga 1

Sklad
(kakor
ustrezno)

je

Osnova
za
izračun podpore
EU (skupna ali
javna)

Prispevek EU
(a)

Nacionalni
prispevek
(b)=(c)+(d)

ESRR
IPA III CBC8
Sosedski programi
CBC9
IPA III10
NDICI11
OCTP
Grenlandija12
OCTP13
skladi Interreg14

Prednostna
naloga 2

(skladi isti
zgorauj)

Skupaj

Vsi skladi

kot

ESRR
IPA III CBC
Sosedski programi
CBC
IPA III
NDICI
OCTP
Grenlandija
OCTP
skladi Interreg
Skupaj

8
9
10
11
12
13
14

Vsi skladi

Komponenta 1, zunanje čezmejno sodelovanje
Komponenta 1, zunanje čezmejno sodelovanje
Komponenti 2 in 4
Komponenti 2 in 4
Komponenti 2 in 4
Komponenti 3 in 4
ESRR, IPA III, NDICI ali OCTP, kadar je pomoč nakazana kot enotni znesek v okviru komponent 2 in 4
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Okvirna razčlenitev
ustreznega nacionalnega
prispevka
Nacionalni
javni
prispevek

Nacionalni
zasebni
prispevek

(c)

(d)

Skupaj

Stopnja
sofinanciranja

(e)=(a)+(b)

(f)=(a)/(e)

Prispevek tretjih držav
(v vednost)

 Pred vmesnim pregledom ta tabela vključuje samo zneske za leta od 2021 do 2025
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4.

Ukrepi, sprejeti za vključitev ustreznih partnerjev v pripravo programa Interreg ter
vloga teh partnerjev v programu pri izvajanju, spremljanju in vrednotenju

Sklic: člen 17(4)(h)
Besedilno polje [10 000]

5.

Predvideni pristop h komuniciranju in prepoznavnosti programa Interreg, vključno s
predvidenim proračunom

Sklic: člen 17(4)(i)
Besedilno polje [10 000]

6.

Izvedbene določbe

6.1.

Organi, pristojni za program

Sklic: člen 17(7)(a)
Tabela 10
Organi, pristojni za
program
Organ upravljanja
Nacionalni organ (za
programe s sodelujočimi
tretjimi državami, kadar je
ustrezno)
Revizijski organ
Skupina revizorjev (za
programe s sodelujočimi
tretjimi državami, kadar je
ustrezno)
Organ, kateremu Komisija
nakazuje izplačila

6.2.

Ime institucije [255]

Ime kontaktne osebe
[200]

E-naslov [200]

Postopek za ustanovitev skupnega sekretariata

Sklic: člen 17(7)(b)
Besedilno polje [3 500]

6.3

Porazdelitev odgovornosti med sodelujoče države članice in, kjer je primerno, tretje in
partnerske države ter ČDO, pri finančnih popravkih, ki jih naloži organ upravljanja
ali Komisija

Sklic: člen 17(7)(c)
Besedilno polje [10 500]
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DODATKI





Zemljevid programskega območja
Povračilo upravičenih odhodkov s strani Komisije državam članicam na podlagi
stroškov na enoto, pavšalnih zneskov in pavšalnih stopenj
Financiranje, ki ni povezano s stroški

Dodatek 1:

Zemljevid programskega območja

Dodatek 2:

Povračilo upravičenih odhodkov s strani Komisije državam članicam na podlagi
stroškov na enoto, pavšalnih zneskov in pavšalnih stopenj

Povračilo upravičenih odhodkov s strani Komisije državam članicam na podlagi stroškov na
enoto, pavšalnih zneskov in pavšalnih stopenj
Predloga za predložitev podatkov v obravnavo Komisiji
(člen 88 uredbe o skupnih določbah)
Datum predložitve predloga
Trenutna različica
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A.

Povzetek glavnih elementov

Prednostna
naloga

Sklad

Ocenjeni delež
skupnih
dodeljenih
finančnih
sredstev v okviru
prednostne
naloge, za katera
bodo veljale
poenostavljene
možnosti
obračunavanja
stroškov, v %
(ocena)

Vrste operacij

Koda

Opis

Ustrezna imena kazalnikov

Koda

Opis
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Merska enota za
kazalnik

Vrsta
poenostavljenih
možnosti
obračunavanja
(standardna
lestvica
stroškov na
enoto, pavšalni
zneski in
pavšalne
stopnje)

Ustrezne standardne
lestvice stroškov na
enoto, pavšalni zneski
in pavšalne stopnje

B. Podrobnosti glede na vrsto operacije (izpolni se za vsako vrsto operacije)
Ali je organ upravljanja prejel podporo zunanjega podjetja za določitev poenostavljenih
stroškov v nadaljevanju?
Če je odgovor pritrdilen, navedite ime zunanjega podjetja:

Da/ne – ime zunanjega podjetja

Vrste operacij:
1.1. Opis vrste operacije
1.2 Zadevne prednostne naloge /
specifični cilji
1.3 Ime kazalnika15
1.4 Merska enota za kazalnik
1.5 Standardna lestvica stroškov na
enoto, pavšalni zneski ali pavšalne
stopnje
1.6 Znesek
1.7 Kategorije stroškov, krite s
stroški na enoto, pavšalnimi zneski
ali pavšalnimi stopnjami
1.8 Ali te kategorije stroškov krijejo
vse upravičene izdatke za
delovanje? (D/N)
1.9 Prilagoditvena metoda
11.10 Preverjanje doseganja merske
enote
– opišite, kateri dokumenti se bodo
uporabljali za preverjanje doseganja
merske enote;
– opišite, kaj se bo preverjalo v
okviru preverjanja upravljanja
(vključno na kraju samem) in kdo
bo izvedel preverjanje;
– opišite ureditev za zbiranje in
shranjevanje podatkov/dokumentov
1.11 Možne neprimerne spodbude
ali težave zaradi tega kazalnika,
kako bi jih lahko ublažili ter
ocenjena raven grožnje
1.12 Skupni znesek (nacionalni in
EU), ki naj bi se po pričakovanjih
povrnil

15

Za eno vrsto operacije je možnih več dopolnjujočih se kazalnikov (na primer en kazalnik učinka in en kazalnik rezultatov). V teh
primerih je treba za vsak kazalnik izpolniti polja 1.3 do 1.11 obrazca.
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C: Izračun standardne lestvice stroškov na enoto, pavšalnih zneskov in pavšalnih stopenj
1. Vir podatkov, uporabljenih za izračun standardne lestvice stroškov na enoto, pavšalnih zneskov ali
pavšalnih stopenj (kdo je proizvedel, zbral in evidentiral podatke; kje so podatki shranjeni; presečni
datumi; potrjevanje itd.).

2. Navedite, zakaj sta predlagana metoda in izračun relevantna za vrsto operacije.

3. Prosimo, navedite, kako so bili izračuni narejeni, vključno zlasti s predpostavkami v smislu
kakovosti ali količin. Če je relevantno, bi bilo treba uporabiti in k tej prilogi priložiti statistične dokaze
in referenčne vrednosti v obliki, ki jo lahko uporabi Komisija.

4. Prosimo, pojasnite, kako ste zagotovili, da so bili le upravičeni izdatki vključeni v izračun
standardne lestvice stroškov na enoto, pavšalnega zneska ali pavšalne stopnje.

5. Ocena revizijskega organa v zvezi z metodologijo za izračun in zneski ter ureditvijo za zagotovitev
potrjevanja, kakovosti, zbiranja in shranjevanja podatkov.
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Dodatek 3: Financiranje, ki ni povezano s stroški
Predloga za predložitev podatkov v obravnavo Komisiji
(člen 89 uredbe o skupnih določbah)
Datum predložitve predloga
Trenutna različica
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A.

Povzetek glavnih elementov

Prednostna
naloga

Sklad

Znesek, ki ga
krije
financiranje,
ki ni povezano
s stroški

Vrste operacij

Pogoji, ki jih je treba
izpolniti / rezultati, ki jih je
treba doseči

Ustrezna imena kazalnikov

Koda

Skupni kriti
znesek

14

Opis

Merska enota za
kazalnik

B. Podrobnosti glede na vrsto operacije (izpolni se za vsako vrsto operacije)
Vrste operacij:
1.1. Opis vrste operacije
1.2 Zadevne prednostne naloge /
specifični cilji
1.3 Pogoji, ki jih je treba izpolniti
ali rezultati, ki jih je treba doseči
1.4 Rok za izpolnitev pogojev ali
dosežek rezultatov
1.5 Opredelitev kazalnikov za
rezultate
1.6 Merska enota za kazalnik za
rezultate
1.7 Vmesni rezultati (če je
ustrezno), ki sprožijo povračilo
Komisije, skupaj s časovnim
razporedom za povračila

Vmesni rezultati

1.8 Skupni znesek (vključno s
sredstvi EU in nacionalnimi
sredstvi)
1.9 Prilagoditvena metoda
1.10 Preverjanje doseganje rezultata
ali izpolnitve pogoja (in, če je
ustrezno, vmesnih rezultatov)
– opišite, kateri dokumenti se bodo
uporabljali za preverjanje doseganja
rezultata ali izpolnitve pogoja;
– opišite, kaj se bo preverjalo v
okviru preverjanja upravljanja
(vključno na kraju samem) in kdo
bo izvedel preverjanje;
– opišite ureditev za zbiranje in
shranjevanje
podatkov/dokumentov.

1.11 Ureditev za zagotavljanje
revizijske sledi
Navedite organe, odgovorne za te
ureditve.
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Datum

Zneski

