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Támogathatóság kezdete
Támogathatóság vége
Bizottsági határozat száma
Bizottsági határozat kelte
A programot módosító határozat
száma
A programot módosító határozat
hatálybalépésének dátuma
A program hatálya alá tartozó
NUTS-régiók
Az Interreg komponense

[15 karakter]
[255]
[4]
[4]

[20]

1. Programstratégia: fő fejlesztési kihívások és szakpolitikai válaszok
1.1. Programterület (nem szükséges az Interreg programok 4. komponense esetében)
Hivatkozás: 17. cikk (4) bekezdés a) pont és 17. cikk (9) bekezdés a) pont
Szövegmező [2000]

1.2. A legfontosabb közös kihívások összefoglalása, figyelembe véve a gazdasági,
társadalmi és területi eltéréseket, közös beruházási szükségleteket és a más
támogatási formákkal való kiegészítő jelleget, a korábbi tapasztalatokból levont
tanulságokat, valamint azon makroregionális stratégiákat és tengerfenékre
vonatkozó stratégiákat, amelyek esetében a programot részben vagy teljes
egészében egy vagy több stratégia fedi le.
Hivatkozás 17. cikk (4) bekezdés b) pont, 17. cikk (9) bekezdés b) pont
Szövegmező [50000]

1.3. A szakpolitikai célkitűzések és az Interreg egyedi célkitűzések kiválasztásának
indokolása, a kapcsolódó prioritások, egyedi célkitűzések és támogatási formák,
adott esetben a határon átnyúló infrastruktúra hiányzó összekapcsolásainak
kezelésével
Hivatkozás 17. cikk (4) bekezdés, c) pont
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1. táblázat
Kiválasztott
szakpolitikai
célkitűzés
vagy
kiválasztott
Interreg
egyedi
célkitűzés

Kiválasztott
egyedi
célkitűzés

Prioritás

A kiválasztás indokolása

[célkitűzésenként 2000]

2.

Prioritások [300]
Hivatkozás 17. cikk (4) bekezdés d) és e) pont
2.1. A prioritás megnevezése (minden egyes prioritásra megismétlendő)

Hivatkozás: 17. cikk (4) bekezdés, d) pont
Szövegmező: [300]
Ez a 17. cikk (3) bekezdése alapján történő átcsoportosítás szerint prioritás)

2.1.1. Egyedi célkitűzés (minden kiválasztott egyedi célkitűzés esetében megismétlendő a
technikai segítségnyújtásra vonatkozó prioritások kivételével)
Hivatkozás: 17. cikk (4) bekezdés e) pont
2.1.2 Kapcsolódó fellépéstípusok, ideértve a stratégiai jelentőségű tervezett
intézkedések listáját és várt hozzájárulásukat a fenti egyedi célkitűzésekhez,
valamint adott esetben a makroregionális stratégiákhoz és a tengerfenékre
vonatkozó stratégiákhoz
Hivatkozás: 17. cikk (4) bekezdés e) pont i. alpont és 17. cikk (9) bekezdés c) pont ii. alpont
Szövegmező [7000]
A tervezett stratégiai jelentőségű műveletek listája
Szövegmező [2000]
Az Interreg programok 4. elemére vonatkozóan:
Hivatkozás: 17. cikk (9) bekezdés c) pont i. alpont
Egyetlen kedvezményezett vagy a kedvezményezettek korlátozott számának meghatározása és
az odaítélési eljárás
Szövegmező [7000]
2.1.3 Mutatók:
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Hivatkozás: 17. cikk (4) bekezdés e) pont ii. alpont és 17. cikk (9) bekezdés c) pont iii. alpont
2. táblázat: Teljesítménymutatók
Prioritás

Egyedi
célkitűzés

Azonosító

Mutató

[5]

Mérési egység

Részcél (2024)

Végső cél (2029)

[255]

[200]

[200]

3. táblázat: Eredménymutatók
Prioritás

Egyedi
célkitűzés

Azonosító

Mutató

Mérési
egység

Kiindulási
érték

Tárgyév

Végső
cél
(2029)

Adatforrás

Megjegyzések

2.1.4 Fő célcsoportok
Hivatkozás: 17. cikk (4) bekezdés e) pont iii. alpont és 17. cikk (9) bekezdés c) pont iv. alpont
Szövegmező [7000]
2.1.5 Célzott egyedi területek, ideértve az integrált területi beruházás, a
közösségvezérelt helyi fejlesztés és egyéb területi eszközök tervezett
felhasználását
Hivatkozás: 17. cikk (4) bekezdés e) pont iv. alpont
Szövegmező [7000]
2.1.6 Pénzügyi eszközök tervezett alkalmazása
Hivatkozás: 17. cikk (4) bekezdés e) pont v. alpont
Szövegmező [7000]
2.1.7 Az uniós program forrásainak indikatív bontása beavatkozástípus szerint
Hivatkozás: 17. cikk (4) bekezdés e) pont vi. alpont és 17. cikk (9) bekezdés c) pont v. alpont
4. táblázat: 1. dimenzió – beavatkozási terület
Prioritás száma

Alap

Egyedi célkitűzés

3

Kód

Összeg (EUR)
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5. táblázat: 2. dimenzió – finanszírozási forma
Prioritás száma

Egyedi célkitűzés

Alap

Kód

Összeg (EUR)

6. táblázat: 3. dimenzió – területi végrehajtási mechanizmus és területi hangsúly
Prioritás száma

2.T.

Egyedi célkitűzés

Alap

Kód

Összeg (EUR)

Technikai segítségnyújtási prioritás

Hivatkozás: az ETE-rendelet 17. cikke (4) bekezdésének f) pontja
Szövegmező [8000]
Prioritás száma

3.

Alap

Kód

Összeg (EUR)

Finanszírozási terv

Hivatkozás: 17. cikk (4) bekezdés g) pont
Pénzügyi előirányzatok évek szerint

3.1.

Hivatkozás: 17. cikk (4) bekezdés g) pont i. alpont és 17. cikk (5) bekezdés a) pont i–iv. alpont
7. táblázat
Alap

2021

2022

2023

2024

ERFA
IPA III határon
átnyúló
együttműködés1
Szomszédsági
határon
átnyúló
együttműködés2
IPA III3
NDICI4
TOTP
Grönland5
TOTP6
1
2
3
4
5
6

1. komponens: külső határon átnyúló együttműködés
1. komponens: külső határon átnyúló együttműködés
2. és 4. komponens
2. és 4. komponens
2. és 4. komponens
3. és 4. komponens
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2025

2026

2027

Összesen

Interreg
alapok7
Összesen

3.2.

Összes pénzügyi előirányzat alaponként és nemzeti társfinanszírozás (EUR)

Hivatkozás: 17. cikk (4) bekezdés g) pont ii. alpont, 17. cikk (5) bekezdés a) pont i–iv. alpont
és 17. cikk (5) bekezdés b) pont
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ERFA, IPA III, NDICI vagy TOTP, ha egyszeri összegként szerepelnek a 2. és 4. komponens alatt

6

8. táblázat
Szakpolitikai
célkitűzés
száma
vagy
technikai
segítségnyújtás

Prioritás

Alap
(értelemszerűen
alkalmazandó)

1. prioritás

Az
uniós
támogatás
kiszámításának
alapja
(teljes
vagy közpénzből
nyújtott)

Uniós hozzájárulás
(a)

Nemzeti
hozzájárulás
(b)=(c)+(d)

ERFA
IPA III határon
átnyúló
együttműködés8
Szomszédsági
határon átnyúló
együttműködés9
IPA III10
NDICI11
TOTP Grönland12
TOTP13
Interreg alapok14

2. prioritás
Összesen

(alapok a fentiek
szerint)
Összes alap
ERFA
IPA III határon
átnyúló
együttműködés
Szomszédság
határon átnyúló
együttműködés
IPA III
NDICI
TOTP Grönland
TOTP
Interreg alapok

8
9
10
11
12
13
14

1. komponens: külső határon átnyúló együttműködés
1. komponens: külső határon átnyúló együttműködés
2. és 4. komponens
2. és 4. komponens
2. és 4. komponens
3. és 4. komponens
ERFA, IPA III, NDICI vagy TOTP, ha egyszeri összegként szerepelnek a 2. és 4. komponens alatt
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A nemzeti önrész indikatív
lebontása
Nemzeti
állami

Nemzeti
magánforrás

(c)

(d)

Összesen
(e)=(a)+(b)

A
társfinanszírozás
mértéke
(f)=(a)/(e)

Harmadik országok
hozzájárulásai
(tájékoztatásul)

Összesen

Összes alap

 A félidős felülvizsgálat előtt ez a táblázat csak a 2021–2025 közötti évekre vonatkozó adatokat tartalmazza.
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4.

Az érintett programpartnereknek az Interreg program elkészítésébe történő
bevonására tett intézkedések és e programpartnerek szerepe az operatív program
végrehajtásában, nyomonkövetésében és értékelésében

Hivatkozás: 17. cikk (4) bekezdés h) pont
Szövegmező [10000]

5.

Az Interreg programokkal kapcsolatos kommunikációra és a támogatások
láthatóságára vonatkozó megközelítés, ideértve a tervezett költségvetést is

Hivatkozás: 17. cikk (4) bekezdés i) pont
Szövegmező [10000]

6.

Végrehajtási rendelkezések

6.1.

Programhatóságok

Hivatkozás: 17. cikk (7) bekezdés a) pont
10. táblázat
Programhatóságok
Irányító hatóság
Nemzeti hatóság (adott
esetben olyan programok
esetében, amelyben harmadik
országok vesznek részt)
Ellenőrző hatóság
Ellenőrök képviselőinek
csoportja (adott esetben olyan
programok esetében,
amelyben harmadik országok
vesznek részt)
Az a szervezet, amely
számára a Bizottság
kifizetéseket teljesít

6.2.

Az intézmény neve [255]

Kapcsolattartó neve [200]

E-mail [200]

A közös titkárság felállítására vonatkozó eljárás

Hivatkozás: 17. cikk (7) bekezdés b) pont
Szövegmező [3500]

6.3

Felelősségmegosztás a részt vevő tagállamok között és adott esetben a harmadik
országok és tengerentúli országok és területek között, a az irányító hatóság vagy a
Bizottság által elrendelt pénzügyi korrekciók esetében

Hivatkozás: 17. cikk (7) bekezdés c) pont
Szövegmező [10500]
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FÜGGELÉKEK





A programterület térképe
Az elszámolható kiadások Bizottság által a tagállamnak történő megtérítése
egységköltségek, egyösszegű átalányok és átalányfinanszírozás alapján
Költségfüggetlen finanszírozás

1. függelék: A programterület térképe
2. függelék: Az elszámolható kiadások Bizottság által a tagállamnak történő megtérítése
egységköltségek, egyösszegű átalányok és átalányfinanszírozás alapján
Az elszámolható kiadások Bizottság által a tagállamnak történő megtérítése egységköltségek,
egyösszegű átalányok és átalányfinanszírozás alapján
Minta az adatok Bizottság általi megvizsgálás céljára történő benyújtásához
(a CRR 88. cikke)
A javaslat benyújtásának időpontja
Jelenlegi változat
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A.

A főbb elemek összefoglalása

Prioritás

Alap

A teljes pénzügyi
előirányzat azon
becsült aránya
(%), amelyre az
egyszerűsített
költségelszámolási
módszert
alkalmazni fogják
(becslés)

Művelettípus(ok)

Kód

Leírás

A kapcsolódó mutató neve(i)

Kód

Leírás
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A mutató mérési
egysége

Az egyszerűsített
költségelszámolási
módszer típusa
(átalányalapú
egységköltségek,
egyösszegű
átalányok vagy
átalányfinanszírozás)

Kapcsolódó
átalányalapú
egységköltségek,
egyösszegű átalányok
vagy
átalányfinanszírozás

B. Részletek művelettípusok szerint (minden művelettípusra kitöltendő)
Kapott-e az irányító hatóság külső vállalattól támogatást az alábbi egyszerűsített költségek
összeállításához?
Ha igen, adja meg, melyik külső vállalat:

Igen/Nem – A külső vállalat neve

Művelettípusok:
1.1. A művelettípus leírása
1.2. Prioritás / érintett egyedi
célkitűzés(ek)
1.3. A mutató neve15
1.4. A mutatóra vonatkozó mérési
egysége
1.5. Átalányalapú egységköltségek,
egyösszegű átalány vagy
átalányfinanszírozás
1.6. Összeg
1.7. Egységköltség, egyösszegű
átalány vagy átalányfizetés által
fedezett költségkategóriák
1.8. Lefedik-e a fenti kategóriák a
műveletre vonatkozóan
elszámolható összes kiadást? (I/N)
1.9. Kiigazítási módszer
11.10. A mérési egység elérésének
ellenőrzése
– írja le, hogy milyen
dokumentummal
(dokumentumokkal) fogják
ellenőrizni a mérési egység elérését
– írja le, hogy ki és mit fog
ellenőrizni az irányítási
ellenőrzések (ideértve a helyszíni
ellenőrzéseket is)
– írja le, hogy milyen
rendelkezéseket alkalmaznak az
adatok/dokumentumok gyűjtésére
és tárolására vonatkozóan
1.11. A mutató által esetlegesen
okozott, a kívánttal ellentétes hatást
kiváltó ösztönzők vagy problémák,
ezek mérséklésének lehetséges
módjai, valamint a kockázat becsült
15

Egy művelettípus esetében több egymást kiegészítő mutató (például egy teljesítménymutató és egy eredménymutató) is megadható.
Ezekben az esetekben az 1.3–1.11. közötti szakaszokat minden mutatóra ki kell tölteni.
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mértéke
1.12. A várhatóan megtérítendő
teljes összeg (nemzeti és uniós)

C: Az átalányalapú egységköltségek, egyösszegű átalányok vagy átalányfinanszírozás
kiszámítása
1. Az átalányalapú egységköltségek, egyösszegű átalányok és átalányfinanszírozás kiszámításához
használt adatforrások (ki állította elő, gyűjtötte össze és rögzítette az adatokat; hol tárolják az adatokat;
határidők; hitelesítés stb.):

2. Kérjük, ismertesse, hogy a javasolt módszer és számítási mód miért megfelelő a művelettípus
esetén:

3. Ismertesse, hogyan végezték el a számításokat, ideértve különösen a minőség vagy a mennyiségek
tekintetében alapul vett bármely feltevéseket. E melléklethez adott esetben statisztikai bizonyítékokat
és teljesítménymutatókat kell felhasználni és csatolni, a Bizottság által használható formátumban.

4. Kérjük, ismertesse, hogyan biztosította, hogy az átalányalapú egységköltségek, egyösszegű átalány
vagy átalányfinanszírozás kiszámításához csak elszámolható kiadást vegyenek figyelembe;

5. A számítási módszer, az összegek, valamint az adatok ellenőrzésének, minőségének, gyűjtésének és
tárolásának biztosítását célzó rendelkezések értékelése az ellenőrző hatóság(ok) által:
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3. függelék: Költségfüggetlen finanszírozás
Minta az adatok Bizottság általi megvizsgálás céljára történő benyújtásához
(a CRR 89. cikke)
A javaslat benyújtásának időpontja
Jelenlegi változat
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A.

A főbb elemek összefoglalása

Prioritás

Alap

A
költségfüggetlen
finanszírozás
által lefedett
összeg

Művelettípus(ok)

Teljesítendő
feltételek/elérendő
eredmények

A kapcsolódó mutató neve(i)

Kód

A teljes
lefedett
összeg

15

Leírás

A mutató mérési
egysége

B. Részletek művelettípusok szerint (minden művelettípusra kitöltendő)
Művelettípusok:
1.1. A művelettípus leírása
1.2. Prioritás / érintett egyedi
célkitűzés(ek)
1.3. Teljesítendő feltételek vagy
elérendő eredmények
1.4. A feltételek teljesítésének vagy
az eredmények elérésének
határideje
1.5. Az eredményekre vonatkozó
mutató meghatározása
1.6. Az eredményekre vonatkozó
mutató mérési egysége
1.7. A Bizottság általi visszafizetést
kiváltó köztes eredmények (adott
esetben), a visszafizetések
ütemezésével

Köztes eredmények

1.8. Teljes összeg (benne az uniós
és nemzeti finanszírozás)
1.9. Kiigazítási módszer
1.10. Az eredmény (és adott esetben
a köztes eredmények) elérésének
vagy a feltétel teljesülésének
ellenőrzése
– írja le, hogy milyen
dokumentummal
(dokumentumokkal) fogják
ellenőrizni az eredmény elérését
vagy a feltétel teljesülését
– írja le, hogy ki és mit fog
ellenőrizni az irányítási
ellenőrzések (ideértve a helyszíni
ellenőrzéseket is)
– írja le, hogy milyen
rendelkezéseket alkalmaznak az
adatok/dokumentumok gyűjtésére
és tárolására vonatkozóan
1.11. Rendelkezések az ellenőrzési
nyomvonal biztosítására
Kérjük, sorolja fel az e
16

Dátum

Összegek

rendelkezésrt felelős szerv(ek)et
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