EUROPOS
KOMISIJA

Briuselis, 2020 01 14
COM(2020) 23 final
ANNEX

PRIEDAS
prie
pakeisto pasiūlymo
EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS
kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio
fondo +“, Sanglaudos fondo ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir
šių fondų bei Prieglobsčio ir migracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo
ir vizų priemonės finansinės taisyklės

LT

LT

PRIEDAS
Komisijos pasiūlymo COM(2018) 375 I, II, V ir VII priedai iš dalies keičiami taip:
I PRIEDAS
1) Pavadinimas pakeičiamas taip:

„ERPF, ESF+, Sanglaudos fondo ir TPF intervencinių priemonių rūšių matmenys ir
kodai – 17 straipsnio 5 dalis“.
2) Prie 1 lentelės pavadinimo pridedama ši išnaša:
„* Siekiant TPF remiamo konkretaus tikslo „sudaryti sąlygas regionams ir žmonėms
spręsti dėl perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos kylančius
socialinius, ekonominius ir poveikio aplinkai uždavinius“, gali būti naudojamos pagal
bet kuriuos politikos tikslus nustatytos intervencinių priemonių sritys, jei jos dera su
Reglamento (ES) [naujas TPF reglamentas] [4] ir [5] straipsniais ir atitinkamu
teritoriniu teisingos pertvarkos planu. Šio konkretaus tikslo atveju paramos siekiant su
klimato kaita susijusių tikslų apskaičiavimo koeficientas yra 100 proc. visose
naudojamose intervencinių priemonių srityse.“

II PRIEDAS
1)

1 punktas pakeičiamas taip:

„1. Politikos tikslų ir konkretaus TPF tikslo, jei taikoma, atranka
Nuoroda: BNR 8 straipsnio a dalis, PMIF, VSF ir SVVP reglamentų 3 straipsnis
1 lentelė. Politikos tikslų (ir konkretaus TPF tikslo) atranka ir pasirinkimo pagrindimas
Pasirinktas
tikslas

Programa

Fondas

Politikos tikslo (arba konkretaus TPF
tikslo) pasirinkimo pagrindimas
[3 500 vienam tikslui]

“
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2)

5 punktas pakeičiamas taip:

„5. Preliminarus finansinis asignavimas pagal politikos tikslą ir konkretų TPF tikslą
Nuoroda: BNR 8 straipsnio c dalis
4 lentelė. Preliminarus finansinis asignavimas iš ERPF, ESF+, TPF, SF ir EJRŽF pagal politikos tikslą*
Politikos / konkretus
TPF tikslas

ERPF

ESF+

TPF

Sanglaudos
fondas

EJRŽF

Iš viso

1 politikos tikslas
2 politikos tikslas
3 politikos tikslas
4 politikos tikslas
5 politikos tikslas
TPF konkretus
tikslas**
Techninė parama
Asignavimas
2027 m.

2026–

Iš viso
*Politikos tikslai ir konkretus TPF tikslas pagal BNR 4 straipsnio 1 dalį. ERPF, ESF+, SF ir TPF – 2021–2025 metai; EJRŽF – 2021–2027
metai.
**Į šią eilutę įtraukti numatytą papildomą ERPF ir ESF+ paramą, perkeltiną į TPF.“
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3)

6 punkto 6 lentelė pakeičiama taip:

„6 lentelė. Programų sąrašas su preliminariais finansiniais asignavimais*
Pavadinimas [255]

Fondas

1 programa

ERPF

1 programa
1 programa

SF
ESF+

1 programa

TPF –
asignavimas***

1 programa

TPF –
papildoma
ESF+ parama,
perkeltina į
TPF
TPF –
papildoma
ERPF parama,
perkeltina į
TPF
ERPF, SF,
ESF+, TPF
EJRŽF
PMIF
VSF
SVVP
Visi fondai

1 programa

Iš viso
2 programa
3 programa
4 programa
5 programa
Iš viso

Regionų kategorija

ES įnašas

Nacionalinis
įnašas**

Iš
viso

Labiau išsivystęs
Pereinamojo
laikotarpio
Mažiau išsivystęs
Atokiausi ir
šiauriniai retai
apgyvendinti
Labiau išsivystęs
Pereinamojo
laikotarpio
Mažiau išsivystęs
Atokiausi ir
šiauriniai retai
apgyvendinti
Labiau išsivystęs
Pereinamojo
laikotarpio
Mažiau išsivystęs
Labiau išsivystęs
Pereinamojo
laikotarpio
Mažiau išsivystęs
Labiau išsivystęs
Pereinamojo
laikotarpio
Mažiau išsivystęs

*Politikos tikslai ir konkretus TPF tikslas pagal BNR 4 straipsnio 1 dalį. ERPF, ESF+, SF ir TPF – 2021–2025 metai; EJRŽF – 2021–2027
metai.
**Pagal 106 straipsnio 2 dalį dėl bendro finansavimo normų nustatymo.
*** Numatytas preliminarus TPF asignavimas – atskirai nurodyti pradinį TPF asignavimą ir papildomą ESF+ ir ERPF paramą atitinkamai
regionų kategorijai, jei jau žinoma.“
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V PRIEDAS
1)

Pavadinimas ir pirma lentelė pakeičiami taip:

ERPF (investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslas), ESF+,
TPF, Sanglaudos fondo, ir EJRŽF lėšomis remiamų programų šablonas – 16
straipsnio 3 dalis
CCI
Pavadinimas anglų k.
Pavadinimas nacionaline (-ėmis)
kalba (-omis)
Redakcija
Pirmieji metai
Paskutiniai metai
Tinkama finansuoti nuo
Tinkama finansuoti iki
Komisijos sprendimo numeris
Komisijos sprendimo data
Valstybės narės sprendimo dėl
keitimo numeris
Valstybės narės sprendimo dėl
keitimo įsigaliojimo data
Nedidelis lėšų perkėlimas (19
straipsnio 5 dalis)
NUTS regionai, kuriuose vykdoma
programa (netaikoma EJRŽF)
Susijęs fondas

*

[255 ženklai*]
[255]

[4]
[4]

Taip / Ne

ERPF
Sanglaudos fondas
ESF+
TPF
EJRŽF

Laužtiniuose skliaustuose nurodyti skaičiai reiškia ženklų skaičių. “
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2)

2 punkto 1 lentelė pakeičiama taip:

„
Identifikavimo
numeris

Pavadinimas [300]

Techninė
parama

1

1 prioritetas

Ne

Skaičiavimo
pagrindas

Fondas

Remiamo regiono
kategorija

ERPF

Labiau išsivystęs
Pereinamojo
laikotarpio
Mažiau išsivystęs
Atokiausi ir
šiauriniai retai
apgyvendinti
Labiau išsivystęs

2

2 prioritetas

Ne

ESF+

Labiau išsivystęs
Pereinamojo
laikotarpio
Mažiau išsivystęs

3

3 prioritetas

Ne

SF

Atokiausi ir
šiauriniai retai
apgyvendinti
Netaikoma

4

4 prioritetas

Ne

TPF*

Labiau išsivystęs
Pereinamojo
laikotarpio
Mažiau išsivystęs

5

Techninės paramos
prioritetas

Taip

..

Specialus prioritetas
(jaunimo užimtumas)
Specialus prioritetas
(KŠSR)
Specialus prioritetas
(Inovatyvūs sprendimai)

Ne

ESF+

Ne

ESF+

Ne

ESF+

Specialus prioritetas
(Materialinis nepriteklius)

Ne

ESF+

..
..

* Tai apima TPF asignavimą ir papildomą paramą, perkeltą iš ERPF ir ESF+. “
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Pasirinktas
konkretus
tikslas
1
konkretus
tikslas
2
konkretus
tikslas
3
konkretus
tikslas
4
konkretus
tikslas
5
konkretus
tikslas
6
konkretus
tikslas
Konkretus
TPF
tikslas
Netaikoma

8
konkretus
tikslas
9
konkretus
tikslas

3)

3.A punkto 15 lentelė pakeičiama taip:

„
Regionų
kategorija
ERPF

ESF+

TPF*

1 sritis

2 sritis

3 sritis

4 sritis

5 sritis

a

b

c

d

e

Suma
f=a+b+c+d+e

Labiau
išsivystęs
Mažiau
išsivystęs
Pereinamojo
laikotarpio
Atokiausi ir
šiauriniai
retai
apgyvendinti
Labiau
išsivystęs
Mažiau
išsivystęs
Pereinamojo
laikotarpio
Atokiausi ir
šiauriniai
retai
apgyvendinti
Labiau
išsivystęs
Mažiau
išsivystęs
Pereinamojo
laikotarpio

SF
EJRŽF
Iš viso

* Pradinis TPF asignavimas (neperkeliant papildomų išteklių), neviršijant 21 straipsnyje nustatytų ribų. “
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4)

3.A punkte įterpiama 18 lentelė

„18 lentelė. Pradinis TPF asignavimas programai1
Nuoroda: 21a straipsnis
Pradinis TPF asignavimas programai* pagal regionų kategoriją

Labiau išsivystęs

Pereinamojo
laikotarpio

Mažiau išsivystęs

Pradinis TPF asignavimas programai*
* Programa, kuriai skiriamas TPF asignavimas.
1

Kai TPF yra „susijęs fondas“ (pagrindiniai programos duomenys, programos šablono 1 psl.).“

5)

3.A punkte po 18 lentelės įterpiamas naujas žymimasis langelis:

„Privalomas ERPF ir ESF+ išteklių perkėlimas kaip papildoma parama
Teisingos pertvarkos fondui2
Perkėlimas į
TPF

susijęs su vidiniu perkėlimu programoje, kuriai skirtas TPF asignavimas (18A
lentelė)
susijęs su perkėlimu iš kitų programų į programą, kuriai skirtas TPF
asignavimas (18B lentelė)
netaikoma (t. y. programai neskirta TPF parama)

2

Jei TPF remiamai programai skiriama papildoma parama (žr. 21a straipsnį) programos viduje ir iš kitų programų, turi būti
užpildytos tiek 18A, tiek 18B lentelės.“
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6)

3.A punkte įterpiama 18A lentelė:

„18A lentelė. ERPF ir ESF+ išteklių perkėlimas į Teisingos pertvarkos fondą (TPF) programos
viduje

TPF asignavimas programos viduje* pagal regionų kategoriją

Labiau išsivystęs
Perkėlimas programos viduje* (papildoma
parama) pagal regionų kategoriją

ERPF

Labiau išsivystęs
Pereinamojo laikotarpio
Mažiau išsivystęs
Atokiausi ir šiauriniai retai
apgyvendinti

ESF+

Labiau išsivystęs
Pereinamojo laikotarpio
Mažiau išsivystęs
Atokiausi ir šiauriniai retai
apgyvendinti

Iš viso

Labiau išsivystęs
Pereinamojo laikotarpio
Mažiau išsivystęs
Atokiausi ir šiauriniai retai
apgyvendinti

* Programa, kuriai skiriamas TPF asignavimas.“
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Pereinamojo
laikotarpio

Mažiau
išsivystęs

7)

3.A punkte įterpiama 18B lentelė:

„18B lentelė. ERPF ir ESF+ išteklių perkėlimas iš kitos (-ų) programos (-ų) į
Teisingos pertvarkos fondą (TPF) šiai programai

Papildoma TPF parama šiai programai (CCI numeris)*
pagal regionų kategoriją
Labiau išsivystęs
Perkėlimas (-ai) iš kitos (-ų) programos (-ų)**
pagal regionų kategorijas
1 programa (CCI numeris)
ERPF

Labiau išsivystęs
Pereinamojo laikotarpio
Mažiau išsivystęs
Atokiausi ir šiauriniai
retai apgyvendinti

ESF+

Labiau išsivystęs
Pereinamojo laikotarpio
Mažiau išsivystęs
Atokiausi ir šiauriniai retai
apgyvendinti

2 programa (CCI numeris)
3 programa (CCI numeris)
Iš viso iš ERPF

Labiau išsivystęs
Pereinamojo laikotarpio
Mažiau išsivystęs
Atokiausi ir šiauriniai
retai apgyvendinti

Iš viso iš ESF+

Labiau išsivystęs
Pereinamojo laikotarpio
Mažiau išsivystęs
Atokiausi

Iš viso

9

Pereinamojo
laikotarpio

Mažiau
išsivystęs

* programa, kuriai skiriamas TPF asignavimas ir papildoma ERPF ir ESF+ parama.
** programa, iš kurios teikiama papildoma ERPF ir ESF+ parama (šaltinis).“

Privalomo perkėlimo iš ERPF ir ESF+ pagrindimas remiantis planuojamomis intervencinių
priemonių rūšimis (17 straipsnio 3 dalies d punkto viii papunktis)
Teksto laukelis [3 000]

8)

3.1 punkto 10 lentelė pakeičiama taip:

„
10 lentelė. Finansiniai asignavimai pagal metus
Fondas
Regiono
2021 m.
2022 m.
2023 m.
2024 m.
2025 m.
2026 m.
2027 m.
kategorija
ERPF*
Mažiau
išsivystęs
Labiau
išsivystęs
Pereinamojo
laikotarpio
Atokiausi ir
šiauriniai
retai
apgyvendinti
Iš viso
ESF+*
Mažiau
išsivystęs
Labiau
išsivystęs
Pereinamojo
laikotarpio
Atokiausi ir
šiauriniai
retai
apgyvendinti
Iš viso
TPF**
Mažiau
išsivystęs
Labiau
išsivystęs
Pereinamojo
laikotarpio
Iš viso
Sanglaudos
Netaikoma
fondas
EJRŽF
Netaikoma
Iš viso
* Sumos po privalomo perkėlimo, t. y. jei privalomas perkėlimas iš ERPF ir ESF+ yra padaromas iš šios programos, į ERPF ir ESF+ sumas
neįtraukiamos perkeltos sumos.
** Nurodyti visus TPF išteklius pagal 18 lentelę (t. y. TPF asignavimą ir papildomą paramą, perkeltą iš ERPF ir ESF+). “
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Iš viso

9)

3.2 punktas pakeičiamas taip:

„3.2. Visi finansiniai asignavimai pagal fondą ir nacionalinis bendras finansavimas *
Nuoroda: 17 straipsnio 3 dalies f punkto ii papunktis ir 17 straipsnio 6 dalis
Investicijų į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą tikslo atveju:
11 lentelė. Visi finansiniai asignavimai pagal fondą ir nacionalinis bendras finansavimas
Politikos / TPF
Prioritetas
ES paramos (visos arba
Fondas
Regiono
tikslas arba
viešosios) skaičiavimo
kategorija**
techninė parama
pagrindas

ES įnašas

a
1 prioritetas

Techninė parama

Iš viso iš ERPF

viešasis / iš viso

ERPF

2 prioritetas

ESF+

3 prioritetas

TPF****

4 prioritetas
Techninė parama
BNR 29
straipsnis
Techninė parama
BNR 30
straipsnis

SF
ERPF arba
ESF+ arba SF
arba TPF
ERPF arba
ESF+ arba
SF, arba TPF

Mažiau išsivystęs
Labiau išsivystęs
Pereinamojo
laikotarpio
Specialus
asignavimas
atokiausiems ir
retai
apgyvendintiems
šiauriniams
regionams
Mažiau išsivystęs
Labiau išsivystęs
Pereinamojo
laikotarpio
Atokiausi ir
šiauriniai retai
apgyvendinti
regionai
Mažiau išsivystęs
Labiau išsivystęs
Pereinamojo
laikotarpio

Labiau išsivystęs
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Nacionalini
s įnašas

b=c+d

Preliminarus
nacionalinio įnašo
suskirstymas
viešasi
privatu
s
s
c
d

Iš viso

e=a+b**
*

Bendro finansavimo norma

f=a/e***

Iš viso iš ESF+

Iš viso TPF

Pereinamojo
laikotarpio
Mažiau išsivystęs
Specialus
asignavimas
atokiausiems ir
retai
apgyvendintiems
šiauriniams
regionams
Labiau išsivystęs
Pereinamojo
laikotarpio
Mažiau išsivystęs
Atokiausi ir
šiauriniai retai
apgyvendinti
regionai
Labiau išsivystęs
Pereinamojo
laikotarpio
Mažiau išsivystęs

Iš viso SF
Netaikoma
Bendra suma
* Prieš 2025 m. atliekamą ERPF, ESF+, SF ir TPF laikotarpio vidurio peržiūrą finansiniai asignavimai tik 2021–2025 m. laikotarpiu.
**ERPF: mažiau išsivystę, pereinamojo laikotarpio, labiau išsivystę ir, kai taikoma, specialus asignavimas atokiausiems ir retai apgyvendintiems šiauriniams regionams. ESF+: mažiau išsivystę, pereinamojo
laikotarpio, labiau išsivystę ir, kai taikoma, papildomas asignavimas atokiausiems ir retai apgyvendintiems šiauriniams regionams. SF: netaikoma. Dėl techninės paramos, regionų kategorijų taikymas priklauso nuo
pasirinkto fondo.
*** Kai tinkama visoms regionų kategorijoms.
**** Nurodyti visus TPF išteklius pagal 18 lentelę (t. y. TPF asignavimą ir papildomą paramą, perkeltą iš ERPF ir ESF+). “
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10)

8 punkto 14 lentelė pakeičiama taip:

„
Nurodoma, kad taikomi BNR 88 ir 89
straipsniai*

Tinkamų finansuoti išlaidų atlyginimas remiantis
vieneto įkainiais, fiksuotosiomis sumomis ir
fiksuotosiomis normomis pagal BNR 88 straipsnį

Su išlaidomis nesusijęs finansavimas pagal BNR
89 straipsnį

Prioriteto
Nr.

Fondas

1
prioritetas

ERPF

Konkretus tikslas (Investicijų į
darbo vietų kūrimą ir ekonomikos
augimą tikslas) arba paramos sritis
(EJRŽF)
1 konkretus tikslas
2 konkretus tikslas

2
prioritetas

ESF+

3
prioritetas

SF

4
prioritetas

TPF

Konkretus TPF tikslas

1
prioritetas

ERPF

7 konkretus tikslas

2
prioritetas

ESF+

3
prioritetas

SF

4
prioritetas

TPF

* Visa informacija bus pateikta pagal prie BNR pridedamus modelius.“

13

3 konkretus tikslas
4 konkretus tikslas
5 konkretus tikslas
6 konkretus tikslas

8 konkretus tikslas
9 konkretus tikslas
10 konkretus tikslas
11 konkretus tikslas
12 konkretus tikslas
Konkretus TPF tikslas

VII PRIEDAS
1)

1 lentelė pakeičiama taip:

„
1.
2.
3.
4.
Programa grindžiamo prioriteto finansinis asignavimas

Prioriteta
s

Konkretus
tikslas

Fondas

Regiono
kategorija

<type='S
’
input='G'
>

<type='S’
input='G'>

<type='S
’
input='G
'>

1
prioriteta
s
2
prioriteta
s
3
prioriteta
s
4
prioriteta
s
Iš viso

1 konkretus
tikslas

ERPF

2 konkretus
tikslas

ESF+

3 konkretus
tikslas

Sanglaud
os
fondas
TPF*

Netaikoma

ERPF

Mažiau
išsivystęs

Konkretus
TPF tikslas

<type='S’
input='G'>

5.

Sąjungos įnašo
apskaičiavimo
pagrindas*
(visas
įnašas
arba
viešasis
įnašas)

<type='S’
input='G'>

6.

Iš viso finansinių
asignavimų
(EUR)

<type='N’
input='G'>

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

7.

Bendro
finansavim
o norma
(%)

<type='P’
input='G'>

8.
9.
10.
Suvestiniai duomenys apie programos finansinę pažangą

Visos
paramai
atrinktų
veiksmų
tinkamos
finansuoti
išlaidos
(EUR)

Fondų įnašai
atrinktiems
remti
veiksmams
(EUR)

Visų
asignavimų,
padengtų
atrinktais
veiksmais, dalis
(%)

11.

12.

[7 skiltis/5
skiltis x 100]

Visų asignavimų
dalis, kuri yra
paramos gavėjų
įgyvendinant
veiksmus patirtos
ir sumokėtos
tinkamos
finansuoti
išlaidos (%)

Skaičiavimo
modelis

[10 skiltis/5
skiltis x 100]
Skaičiavimo
modelis

Visa paramos
gavėjų
įgyvendinant
veiksmus patirtų ir
sumokėtų tinkamų
finansuoti išlaidų
suma

13.

Atrinktų
veiksmų
skaičius

<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='P'
input=' G '>

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

<type='P’
input='G'>

<type='N'
input=' G '>
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Iš viso

ERPF

Pereinamoj
o
laikotarpio

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

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

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

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

<type='P’
input='G'>

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

Iš viso

ERPF

Labiau
išsivystęs

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

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

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

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

<type='P’
input='G'>

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

Iš viso

ERPF

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

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

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

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

<type='P’
input='G'>

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

Iš viso

ESF+

Specialus
asignavimas
atokiausiem
s regionams
arba
retai
apgyvendint
iems
šiauriniams
regionams
Mažiau
išsivystęs

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

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

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

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

<type='P’
input='G'>

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

Iš viso

ESF+

Pereinamoj
o
laikotarpio

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

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

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

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

<type='P’
input='G'>

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

Iš viso

ESF+

Labiau
išsivystęs

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

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

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

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

<type='P’
input='G'>

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

Iš viso

ESF+

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

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

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

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

<type='P’
input='G'>

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

Iš viso

Sanglaud
os
fondas

Specialus
asignavimas
atokiausiem
s arba retai
apgyvendint
iems
šiauriniams
regionams
Netaikoma

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

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

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

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

<type='P’
input='G'>

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

Iš viso

TPF*

Mažiau
išsivystęs

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

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

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

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

<type='P’
input='G'>

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

Iš viso

TPF*

Pereinamoj
o
laikotarpio

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

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

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

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

<type='P’
input='G'>

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

Iš viso

TPF*

Labiau
išsivystęs

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

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

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

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

<type='P’
input='G'>

<type='N'
input=' G '>
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* Sumos, į kurias įtraukta papildoma parama, perkelta iš ERPF ir ESF+. “

2)

7 lentelė pakeičiama taip:

„
Fondas

Sąjungos įnašas

Regiono kategorija

[dabartiniai kalendoriniai metai]

ERPF

Mažiau išsivystęs
Pereinamojo laikotarpio
Labiau išsivystęs
Atokiausi ir šiauriniai
retai apgyvendinti*

ETB
ESF+

Mažiau išsivystęs
Pereinamojo laikotarpio
Labiau išsivystęs

TPF**

Atokiausi ir šiauriniai
retai apgyvendinti*
Mažiau išsivystęs
Pereinamojo laikotarpio
Labiau išsivystęs

sausis–spalis
<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">

lapkritis–gruodis
<type="Cu" input="M">

[ateinantys kalendoriniai
metai]
sausis–gruodis
<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">

<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">

VSF
SVVP
* Čia turėtų būti nurodytas tik specialus asignavimas atokiausiems regionams arba retai apgyvendintiems šiauriniams regionams.
** Sumos, į kurias įtrauktas papildomas finansavimas, perkeltas atitinkamai iš ERPF ir ESF+. “
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