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ANNEX

MELLÉKLETEK
a következőhöz:
Módosított javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós
Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések,
valamint az előbbiekre és a Menekültügyi és Migrációs Alapra, a Belső Biztonsági
Alapra és a Határigazgatási és Vízumeszközre vonatkozó pénzügyi szabályok
megállapításáról

HU

HU

MELLÉKLET
A COM(2018) 375 bizottsági javaslat I., II., V. és VII. melléklete a következőképpen
módosul:
I. MELLÉKLET
1. A cím helyébe a következő szöveg lép:
„Dimenziók és kódok az ERFA, az ESZA+, a Kohéziós Alap és a MÁTA
beavatkozási típusaira – 17. cikk (5) bekezdés”.
2. Az 1. táblázat címe a következő lábjegyzettel egészül ki:
„* A MÁTA által támogatott „a klímasemleges gazdaságra való átállás társadalmi,
gazdasági és környezeti hatásai kezelésének lehetővé tétele a régiók és az emberek
számára” egyedi célkitűzés tekintetében bármely szakpolitikai célkitűzés beavatkozási
területeit fel lehet használni, feltéve, hogy azok összhangban vannak az (EU) [új
MÁTA-rendelet] rendelet [4.] és [5.] cikkével, valamint a méltányos átállásra
vonatkozó releváns területi tervvel.” Ezen egyedi célkitűzés tekintetében az
éghajlatváltozással kapcsolatos célkitűzések támogatásának kiszámítására szolgáló
együttható valamennyi beavatkozási terület esetében 100 %.”

II. MELLÉKLET
1.

Az 1. pont helyébe a következő szöveg lép:

„1. A szakpolitikai célkitűzések és adott esetben a MÁTA egyedi célkitűzésének a kiválasztása
Hivatkozás: A CPR 8. cikkének a) pontja, az MMA-ról, a BBA-ról és a HAVE-ról szóló rendeletek 3. cikke
1. táblázat: A szakpolitikai célkitűzés (és a MÁTA egyedi célkitűzésének) kiválasztása, indokolással
Kiválasztott
célkitűzés

Program

A szakpolitikai célkitűzés (és a MÁTA
egyedi célkitűzése) kiválasztásának
indokolása

Alap

[célkitűzésenként 3 500]

”.
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2.

Az 5. pont helyébe a következő szöveg lép:

„5. Előzetes pénzügyi allokáció szakpolitikai célkitűzésenként és a MÁTA egyedi célkitűzésére
Hivatkozás: A CPR 8. cikkének c) pontja
4. táblázat: Előzetes pénzügyi allokáció az ERFA-ból, az ESZA+-ból, a MÁTA-ból, a KA-ból és az ETHAból szakpolitikai célkitűzésenként*
Szakpolitika/ a
MÁTA egyedi
célkitűzése

ERFA

ESZA+

MÁTA

Kohéziós
Alap

ETHA

Összesen

1.
politikai
célkitűzés
2.
politikai
célkitűzés
3.
politikai
célkitűzés
4.
politikai
célkitűzés
5.
politikai
célkitűzés
A MÁTA
egyedi
célkitűzése**
Technikai
segítségnyújtás
A
2026–2027
közötti időszakra
vonatkozó
allokáció
Összesen
*Szakpolitikai célkitűzések és a MÁTA egyedi célkitűzése a CPR 4. cikkének (1) bekezdése szerint. Az ERFA, az ESZA+, a KA és a
MÁTA esetében a 2021–2025 közötti évek; az ETHA esetében a 2021–2027 közötti évek.
**Ebben a sorban kell feltüntetni a MÁTA-ba átcsoportosítandó, tervezett ERFA- és ESZA+ kiegészítő támogatásokat.”
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3.

A 6. pontban a 6. táblázat szövege helyébe a következő szöveg lép:

„6. táblázat Az előzetes pénzügyi allokációval rendelkező programok listája*
Cím [255]

Alap

Régiókategória

1. program

ERFA

1. program
1. program

KA
ESZA+

1. program

MÁTA –
allokáció***

1. program

MÁTA – A
MÁTA-ba
átcsoportosítandó
ESZA+
kiegészítő
támogatás
MÁTA – A
MÁTA-ba
átcsoportosítandó
ERFA kiegészítő
támogatás
ERFA, KA,
ESZA+, MÁTA
ETHA
MMA
BBA
HAVE
Összes alap

1. program

Összesen
2. program
3. program
4. program
5. program
Összesen

Uniós
hozzájárulás

Nemzeti
hozzájárulás**

Összesen

Fejlettebb régiók
Átmeneti
Kevésbé fejlett
Legkülső és
ritkán lakott
északi régiók
Fejlettebb régiók
Átmeneti
Kevésbé fejlett
Legkülső és
ritkán lakott
északi régiók
Fejlettebb régiók
Átmeneti
Kevésbé fejlett
Fejlettebb régiók
Átmeneti
Kevésbé fejlett

Fejlettebb régiók
Átmeneti
Kevésbé fejlett

*Szakpolitikai célkitűzések és a MÁTA egyedi célkitűzése a CPR 4. cikkének (1) bekezdése szerint. Az ERFA, az ESZA+, a KA és a
MÁTA esetében a 2021–2025 közötti évek; az ETHA esetében a 2021–2027 közötti évek.
**A 106. cikk társfinanszírozási arányok meghatározásáról szóló (2) bekezdésével összhangban.
*** A tervezett előzetes MÁTA-allokáció – külön feltüntetve a kezdő MÁTA-allokációt és a kiegészítő ESZA+- és ERFA-támogatást az
érintett régiókategóriákra vonatkozóan, amennyiben már ismert.”
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V. MELLÉKLET
1.

A cím és első táblázat helyébe a következő szöveg lép:
„Minta az ERFA-ból („Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe”
célkitűzés), az ESZA+-ból, a MÁTA-ból, a Kohéziós Alapból és az ETHA-ból
támogatott programokhoz – 16. cikk (3) bekezdés
CCI
Cím angolul
Cím az ország nyelvén
(nyelvein)
Verzió
Első év
Utolsó év
Támogathatóság kezdete
Támogathatóság vége
Bizottsági határozat száma
Bizottsági határozat kelte
Tagállami módosító határozat
száma
Tagállami módosító határozat
hatálybalépésének dátuma
Nem jelentős átcsoportosítás
(19. cikk (5) bekezdés)
A program által lefedett NUTSrégiók (nem alkalmazandó az
ETHA-ra)
Érintett alap

[255 karakter*]
[255]

[4]
[4]

igen/nem

ERFA
Kohéziós Alap
ESZA+
MÁTA
ETHA

*

A szögletes zárójelben szereplő számok a karakterek számára utalnak. ”
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A 2. pontban az 1 T. táblázat szövege helyébe a következő szöveg lép:

2.
„
Azon
osító

Cím [300]

Technika
i
segítségn
yújtás

1

1. prioritás

Nem

A
kiszá
mítás
alapja

Alap

A támogatott régió
kategóriája

ERF
A

Fejlettebb régiók
Átmeneti

Kevésbé fejlett
Legkülső és ritkán
lakott északi régiók
Fejlettebb régiók
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2. prioritás

Nem

ESZ
A+

Fejlettebb régiók
Átmeneti

Kevésbé fejlett
Legkülső és ritkán
lakott északi régiók
3

3. prioritás

Nem

KA

n.a.

4

4. prioritás

Nem

MÁ
TA*

Fejlettebb régiók
Átmeneti
Kevésbé fejlett

5

Elsőbbségi technikai segítségnyújtás

igen

..

Az ifjúsági foglalkoztatásra
vonatkozó egyedi prioritás
Az országspecifikus ajánlásokra
vonatkozó egyedi prioritás
Innovatív fellépésekre vonatkozó
egyedi prioritás

Nem

Az anyagi nélkülözésre vonatkozó
egyedi prioritás

Nem

..
..

Nem
Nem
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ESZ
A+
ESZ
A+
ESZ
A+

ESZ
A+

Kivála
sztott
egyedi
célkitű
zés
1. egye
di
célkitű
zés
2. egye
di
célkitű
zés
3. egye
di
célkitű
zés
4. egye
di
célkitű
zés
5. egye
di
célkitű
zés
6. egye
di
célkitű
zés
MÁTA
–
egyedi
célkitű
zés
n.a.

8. egye
di
célkitű
zés
9. egye
di
célkitű

zés
* Ez a MÁTA-allokációt, valamint az ERFA-ból és az ESZA+-ból átcsoportosított kiegészítő támogatást foglalja
magában.”

3.

A 3.A. pontban a 15. táblázat szövege helyébe a következő szöveg lép:

„
Régiókategória
ERFA

ESZA+

MÁTA*

1. ablak
(a)

2. ablak
(b)

3. ablak
(c)

4. ablak
(d)

5. ablak
(e)

Összeg
(f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e))

Fejlettebb
régiók
Kevésbé fejlett
Átmeneti
Legkülső és
ritkán lakott
északi régiók
Fejlettebb
régiók
Kevésbé fejlett
Átmeneti
Legkülső és
ritkán lakott
északi régiók
Fejlettebb
régiók
Kevésbé fejlett
Átmeneti

KA
ETHA
Összesen

* A MÁTA kezdeti allokációja (az átcsoportosított kiegészítő források nélkül) a 21. cikkben meghatározott
korlátokon belül.”
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4.

A 3.A. pontban egy új 18. táblázat kerül beillesztésre:
„18. táblázat: A programhoz rendelt kezdeti MÁTA-allokáció1
Hivatkozás: 21a. cikk
A programhoz rendelt kezdeti MÁTA-allokáció* régiókategóriák szerint

Fejlettebb régiók

Átmeneti

Kevésbé fejlett

A programhoz rendelt kezdeti MÁTAallokáció*
* MÁTA-allokációval rendelkező program.
1

Ha a MÁTA az „érintett alap” (a programra vonatkozó alapvető adatok, a programminta 1. oldala).”

5.

A 3.A. pontban a 18. táblázat után egy új kipipálandó rovat kerül beillesztésre:
„Az ERFA és az ESZA+ forrásainak kötelező átcsoportosítása a Méltányos
Átállást Támogató Alaphoz nyújtott kiegészítő támogatásként2
Átcsoportosítás
a MÁTA
számára

a MÁTA-allokációval rendelkező programon belüli belső átcsoportosításokat
érinti (18A. táblázat)
más programokból a MÁTA-allokációval rendelkező programba való
átcsoportosításokat érinti (18B. táblázat)
n.a. (azaz a program nem kap támogatást a MÁTA-ból)

2

Amennyiben a MÁTA által támogatott program a programon belül és más programokból kiegészítő támogatást kap (vö. a
21a. cikkel), a 18A. és a 18B. táblázatot is ki kell tölteni. ”
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6.

A 3.A. pontban egy új 18A. táblázat kerül beillesztésre:

„18A. táblázat: ERFA- és ESZA+-források átcsoportosítása a programon belül a
Méltányos Átállást Támogató Alapba (MÁTA)

MÁTA-allokáció a programban* régiókategóriák szerint

Fejlettebb régiók
Átcsoportosítás a programon belül* (kiegészítő
támogatás) régiókategóriák szerint

ERFA

Fejlettebb régiók
Átmeneti
Kevésbé fejlett
Legkülső és ritkán lakott
északi régiók

ESZA+

Fejlettebb régiók
Átmeneti
Kevésbé fejlett
Legkülső és ritkán lakott
északi régiók

Összesen

Fejlettebb régiók
Átmeneti
Kevésbé fejlett
Legkülső és ritkán lakott
északi régiók

* MÁTA-allokációval rendelkező program.”
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Átmeneti

Kevésbé fejlett

7.

A 3.A. pontban egy új 18B. táblázat kerül beillesztésre:
„18B. táblázat: ERFA- és ESZA+-források átcsoportosítása más program(ok)ból
ezen a programon belül a Méltányos Átállást Támogató Alapba (MÁTA)

A MÁTA-nak nyújtott kiegészítő támogatás e
programon belül (CCI-szám)* régiókategóriák szerint
Fejlettebb régiók

Átmeneti

Kevésbé fejlett

Átcsoportosítás(ok) más program(ok)ból**
régiókategóriák szerint
1. program (CCI-szám)
ERFA

Fejlettebb régiók
Átmeneti
Kevésbé fejlett
Legkülső és ritkán lakott
északi régiók

ESZA+

Fejlettebb régiók
Átmeneti
Kevésbé fejlett
Legkülső és ritkán lakott
északi régiók

2. program (CCI-szám)
3. program (CCI-szám)
Összes ERFA

Fejlettebb régiók
Átmeneti
Kevésbé fejlett
Legkülső és ritkán lakott
északi régiók

Összes ESZA+

Fejlettebb régiók
Átmeneti
Kevésbé fejlett
Legkülső

Összesen
* az ERFA-ból és az ESZA+-ból kiegészítő támogatásban részesülő, MÁTA-allokációval rendelkező program.

9

** Az ERFA-ból és az ESZA+-ból kiegészítő támogatást nyújtó program (forrás).”

Az ERFA-ból és az ESZA+-ból való kötelező átcsoportosítás indokolása a tervezett
beavatkozástípusok alapján – a 17. cikk (3) bekezdése d) pontjának viii. alpontja
Szövegmező [3 000]
8.

A 3.1. pontban a 10. táblázat szövege helyébe a következő szöveg lép:

„
10. táblázat: Pénzügyi előirányzatok éves bontásban
Alap
Régiókategória 2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
ERFA*
Kevésbé fejlett
Fejlettebb
régiók
Átmeneti
Legkülső és
ritkán lakott
északi régiók
Összesen
ESZA+*
Kevésbé fejlett
Fejlettebb
régiók
Átmeneti
Legkülső és
ritkán lakott
északi régiók
Összesen
MÁTA**
Kevésbé fejlett
Fejlettebb
régiók
Átmeneti
Összesen
Kohéziós
n.a.
Alap
ETHA
n.a.
Összesen
* A kötelező átcsoportosítást követő összegek, azaz ha az ERFA-ból és az ESZA+-ból történő kötelező átcsoportosítás e programból
származik, az ERFA és az ESZA+-összegek nem tartalmazzák az átcsoportosított összegeket.
** Tüntesse fel a MÁTA 18. táblázat szerinti összes forrását (azaz a MÁTA-allokációt, valamint az ERFA-ból és az ESZA+-ból
átcsoportosított kiegészítő támogatást).”
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Összesen

9.

A 3.2. pont helyébe a következő szöveg lép:
„3.2. Összes pénzügyi előirányzat alaponként és nemzeti társfinanszírozás *
Hivatkozás: 17. cikk (3) bekezdés f) pont ii. alpont, 17. cikk (6) bekezdés
A „Munkahelyteremtés és növekedés” célkitűzésre vonatkozóan:

11. táblázat: Összes pénzügyi előirányzat alaponként és nemzeti társfinanszírozás
Szakpolitikai/MÁ
Prioritás
Az uniós támogatás (teljes
Alap
Régiókategória**
TA-célkitűzés
vagy közpénzből nyújtott)
vagy technikai
kiszámításának alapja
segítségnyújtás

Uniós
hozzájárulás

(a)
1. prioritás

Technikai
segítségnyújtás

ERFA

2. prioritás

ESZA+

3. prioritás

MÁTA****

4. prioritás
Technikai
segítségnyújtás,
a CPR 29. cikke

KA
ERFA vagy
ESZA+ vagy
KA vagy
MÁTA
ERFA vagy
ESZA+ vagy
KA vagy
MÁTA

Technikai
segítségnyújtás,
a CPR 30. cikke
Összes ERFA

P/T

Kevésbé fejlett
Fejlettebb régiók
Átmeneti
A legkülső régiók
és ritkán lakott
északi régiók
számára nyújtott
külön juttatás
Kevésbé fejlett
Fejlettebb régiók
Átmeneti
Legkülső régiók
és ritkán lakott
északi régiók
Kevésbé fejlett
Fejlettebb régiók
Átmeneti

Fejlettebb régiók
Átmeneti
Kevésbé fejlett
A legkülső régiók
és ritkán lakott
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Nemzeti
hozzájárulá
s

(b)=(c)+(d)

A nemzeti
hozzájárulás
indikatív bontása
közkia
magán
dás
(c)
(d)

Összesen

Társfinanszírozási arány

(e)=(a)+
(b)***

(f)=(a)/(e)***

Összes ESZA+

Összes MÁTA

északi régiók
számára nyújtott
külön juttatás
Fejlettebb régiók
Átmeneti
Kevésbé fejlett
Legkülső régiók
és ritkán lakott
északi régiók
Fejlettebb régiók
Átmeneti
Kevésbé fejlett

Összes KA
n.a.
Mindösszesen
* Az ERFA, az ESZA+, a KA és a MÁTA 2025-ben esedékes félidős felülvizsgálata előtt csak a 2021–2025 közötti évekre vonatkozó pénzügyi előirányzatok.
**Az ERFA esetében: kevésbé fejlett, átmeneti, fejlettebb, valamint adott esetben a legkülső régiók és az északi ritkán lakott régiók számára nyújtott külön juttatás. Az ESZA+ esetében: kevésbé fejlett, átmeneti,
fejlettebb, valamint adott esetben a legkülső régiók és a ritkán lakott északi régiók számára nyújtott kiegészítő juttatás. A KA esetében: nem alkalmazandó. A technikai segítségnyújtást illetően a regiókategóriák
alkalmazása az alap kiválasztásától függ.
*** Adott esetben valamennyi régiókategória esetében.
**** Tüntesse fel a MÁTA 18. táblázat szerinti összes forrását (azaz a MÁTA-allokációt, valamint az ERFA-ból és az ESZA+-ból átcsoportosított kiegészítő támogatást).”
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10.

A 8. pontban a 14. táblázat szövege helyébe a következő szöveg lép:

„
A CPR 88. és 89. cikke alkalmazásának
feltüntetése*

Az elszámolható kiadások egységköltségeken,
egyösszegű átalányokon és
átalányfinanszírozáson alapuló megtérítésének
alkalmazása a CPR 88. cikke szerinti prioritás
alapján

Prioritásszám

Alap

1. prioritás

ERFA

Egyedi célkitűzés
(„Munkahelyteremtés és
növekedés” célkitűzés) vagy
támogatási terület (ETHA)
1. egyedi célkitűzés
2. egyedi célkitűzés

2. prioritás

ESZA+

3. egyedi célkitűzés
4. egyedi célkitűzés

3. prioritás

KA

5. egyedi célkitűzés
6. egyedi célkitűzés

4. prioritás

MÁTA

MÁTA – egyedi célkitűzés

1. prioritás

ERFA

7. egyedi célkitűzés

Költségfüggetlen finanszírozás alkalmazása a
CPR 89. cikke alapján

8. egyedi célkitűzés
2. prioritás

ESZA+

9. egyedi célkitűzés
10. egyedi célkitűzés

3. prioritás

KA

11. egyedi célkitűzés
12. egyedi célkitűzés

4. prioritás
* Teljes körű tájékoztatás a CPR-hoz mellékelt minták szerint.”
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MÁTA

MÁTA – egyedi célkitűzés

VII. MELLÉKLET
1.

Az 1. táblázat szövege helyébe a következő szöveg lép:

„
1.
2.
3.
4.
A program pénzügyi előirányzata a program alapján

Prioritás

Egyedi
célkitűzés

Alap

Régiókateg
ória

5.

Az
uniós
hozzájárulás
kiszámításának
alapja*
(Teljes
hozzájárulás
vagy
közpénzből
nyújtott
hozzájárulás)

6.

Teljes pénzügyi
előirányzat
(EUR)

7.

Társfinansz
írozási
arány
(%)

8.
9.
10.
Összesített adatok a program pénzügyi előrehaladásáról

A
támogatásra
kiválasztott
műveletek
teljes
elszámolható
költsége
(EUR)

Az alapokból a
támogatásra
kiválasztott
műveletekhez
való
hozzájárulás
(EUR)

A teljes juttatás
kiválasztott
műveletekkel
fedezett
hányada (%)
[7. oszlop / 5.
oszlop x 100]

11.

A
kedvezményezette
knél felmerült és a
műveletek
végrehajtása során
általuk kifizetett
elszámolható
kiadások teljes
összege

<type='S’
input='G'>

<type='S
’
input='G
'>

1.
prioritás
2.
prioritás
3.
prioritás
4.
prioritás

1. egyedi
célkitűzés
2. egyedi
célkitűzés
3. egyedi
célkitűzés
MÁTA –
egyedi
célkitűzés

ERFA

<type='S’
input='G'>

<type='S’
input='G'>

<type='N’
input='G'>

<type='P’
input='G'>

A teljes juttatás
kedvezményezett
eknél felmerült és
végrehajtási
műveletekben
kifizetett,
elszámolható
kiadással fedezett
hányada (%)

13.

A kiválasztott
műveletek
száma

[10. oszlop / 5.
oszlop x 100]
Számítás

Számítás

<type='S
’
input='G'
>

12.

<type='Cu'
input='M'>

<type='P'
input=' G '>

<type='Cu'
input='M'>

<type='P’
input='G'>

<type='N'
input='M'>

<type='Cu'
input=' G '>
<type='Cu'
input=' G '>

<type='P'
input=' G '>
<type='P'
input=' G '>

<type='Cu'
input=' G '>
<type='Cu'
input=' G '>

<type='P’
input='G'>
<type='P’
input='G'>

<type='N'
input=' G '>
<type='N'
input=' G '>

ESZA+
Kohéziós
Alap
MÁTA*

n.a.

Összesen

ERFA

Összesen

ERFA

Kevésbé
fejlett
Átmeneti

<type='N' input='
G '>
<type='N' input='
G '>
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Összesen

ERFA

Fejlettebb
régiók

<type='N' input='
G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P'
input=' G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P’
input='G'>

<type='N'
input=' G '>

Összesen

ERFA

<type='N' input='
G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P'
input=' G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P’
input='G'>

<type='N'
input=' G '>

Összesen

ESZA+

Külön
juttatás
a
legkülső és
a
ritkán
lakott északi
régióknak
Kevésbé
fejlett

<type='N' input='
G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P'
input=' G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P’
input='G'>

<type='N'
input=' G '>

Összesen

ESZA+

Átmeneti

<type='N' input='
G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P'
input=' G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P’
input='G'>

<type='N'
input=' G '>

Összesen

ESZA+

Fejlettebb
régiók

<type='N' input='
G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P'
input=' G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P’
input='G'>

<type='N'
input=' G '>

Összesen

ESZA+

<type='N' input='
G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P'
input=' G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P’
input='G'>

<type='N'
input=' G '>

Összesen

Kohéziós
Alap

Külön
juttatás
a
legkülső és
a
ritkán
lakott északi
régióknak
n.a.

<type='N' input='
G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P'
input=' G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P’
input='G'>

<type='N'
input=' G '>

Összesen

MÁTA*

Kevésbé
fejlett

<type='N' input='
G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P'
input=' G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P’
input='G'>

<type='N'
input=' G '>

Összesen

MÁTA*

Átmeneti

<type='N' input='
G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P'
input=' G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P’
input='G'>

<type='N'
input=' G '>

Összesen

MÁTA*

Fejlettebb
régiók

<type='N' input='
G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P'
input=' G '>

<type='Cu'
input=' G '>

<type='P’
input='G'>

<type='N'
input=' G '>

*Az ERFA-ból és az ESZA+-ból átcsoportosított kiegészítő támogatásokat is tartalmazó összegek.”
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2.

A 7. táblázat szövege helyébe a következő szöveg lép:

„
Alap

ERFA

Régiókategória

Kevésbé fejlett
Átmeneti
Fejlettebb régiók
Legkülső és ritkán lakott
északi régiók *

ETE
ESZA+

Kevésbé fejlett
Átmeneti
Fejlettebb régiók

MÁTA**

Legkülső és ritkán lakott
északi régiók*
Kevésbé fejlett
Átmeneti
Fejlettebb régiók

Uniós hozzájárulás
[folyó naptári év]
Január–október
November–december
<type="Cu"
<type="Cu" input="M">
input="M">
<type="Cu"
<type="Cu" input="M">
input="M">
<type="Cu"
<type="Cu" input="M">
input="M">
<type="Cu"
<type="Cu" input="M">
input="M">
<type="Cu"
<type="Cu" input="M">
input="M">
<type="Cu"
<type="Cu" input="M">
input="M">
<type="Cu"
<type="Cu" input="M">
input="M">
<type="Cu"
<type="Cu" input="M">
input="M">
<type="Cu"
<type="Cu" input="M">
input="M">
<type="Cu"
<type="Cu" input="M">
input="M">
<type="Cu"
<type="Cu" input="M">
input="M">
<type="Cu"
<type="Cu" input="M">
input="M">

BBA
HAVE
* Itt kizárólag a legkülső és a ritkán lakott északi régióknak nyújtott külön juttatást kell feltüntetni.
**Az adott esetben az ERFA-ból és az ESZA+-ból átcsoportosított kiegészítő finanszírozást is tartalmazó összegek.”
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[következő naptári év]
Január–december
<type="Cu" input="M">
<type="Cu" input="M">
<type="Cu" input="M">
<type="Cu" input="M">
<type="Cu" input="M">
<type="Cu" input="M">
<type="Cu" input="M">
<type="Cu" input="M">
<type="Cu" input="M">
<type="Cu" input="M">
<type="Cu" input="M">
<type="Cu" input="M">

