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BILAGA
MALL FÖR INTERREGPROGRAM
CCI
Titel
Version
Första året
Sista året
Stödberättigat fr.o.m. den
Stödberättigat t.o.m. den
Kommissionens beslut nr
Datum för kommissionens beslut
Beslut om programändring nr
Dag för ikraftträdande av
beslutet om programändring
Nuts-regioner som omfattas av
programmet
Interregkomponent

[15 tecken]
[255]
[4]
[4]

[20]

1. Programstrategi: huvudsakliga utvecklingsutmaningar och strategiska åtgärder
1.1. Programområde (behövs ej för Interregprogram inom komponent 4)
Referens: artikel 17.4 a, artikel 17.9 a
Textfält [2 000]

1.2. Sammanfattning av de huvudsakliga utmaningarna, med beaktande av
ekonomiska, sociala och territoriella skillnader, gemensamma investeringsbehov
och komplementaritet med andra former av stöd, lärdomar av tidigare
erfarenhet och makroregionala strategier och havsområdesstrategier i de fall då
programområdet helt eller delvis omfattas av en eller flera strategier
Referens: artikel 17.4 b, artikel 17.9 b
Textfält [50 000]

1.3. Motivering till de utvalda politiska målen och de särskilda Interregmålen,
motsvarande prioriteringar, särskilda mål och former av stöd, i tillämpliga fall,
med uppgift om förbindelser som saknas i gränsöverskridande infrastruktur
Referens: artikel 17.4 c
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Tabell 1
Utvalt
politisk mål
eller
särskilt
Interregmål

2.

Utvalt
särskilt mål

Prioritering

Motivering till urvalet

[2 000 per mål]

Prioriteringar [300]
Referens: artikel 17.4 d och e
2.1. Prioriteringens titel (repeteras för varje prioritering)

Referens: artikel 17.4 d
Textfält: [300]
Detta är en prioritering till följd av en överföring enligt artikel 17.3

2.1.1 Särskilt mål (repeteras för varje utvalt särskilt mål, för andra prioriteringar än tekniskt
stöd)
Referens: artikel 17.4 e
2.1.2 Typer av åtgärder som hänför sig till målet, inklusive en förteckning över
planerade insatser av strategisk betydelse och deras förväntade bidrag till dessa
särskilda mål och, i tillämpliga fall till makroregionala strategier och
havsområdesstrategier
Referens: artikel 17.4 e i, artikel 17.9 c ii
Textfält [7 000]
Förteckning över planerade insatser av strategisk betydelse
Textfält [2 000]
För Interregprogram inom komponent 4:
Referens: artikel 17.9 c i
Fastställandet av en enda stödmottagare eller en begränsad förteckning över stödmottagare
och förfarandet för beviljande av stöd
Textfält [7 000]
2.1.3 Indikatorer
Referens: artikel 17.4 e ii, artikel 17.9 c iii

2

Tabell 2: Outputindikatorer
Prioritering

Särskilt
mål

ID

Indikator

[5]

Måttenhet

Delmål (2024)

Slutmål (2029)

[255]

[200]

[200]

Tabell 3: Resultatindikatorer
Prioritering

Särskilt
mål

ID

Indikator

Måttenhet

Utgångsvärde

Referensår

Slutmål
(2029)

Uppgiftskälla

Kommentarer

2.1.4 Huvudsakliga målgrupper
Referens: artikel 17.4 e iii, artikel 17.9 c iv
Textfält [7 000]
2.1.5 Särskilda målterritorier, inklusive planerad användning av integrerade
territoriella investeringar, lokalt ledd utveckling eller andra territoriella verktyg
Referens: artikel 17.4 e iv
Textfält [7 000]
2.1.6 Planerad användning av finansieringsinstrument
Referens: artikel 17.4 e v
Textfält [7 000]
2.1.7 Preliminär uppdelning av medlen från EU-program efter typ av intervention
Referens: artikel 17.4 e vi, artikel 17.9 c v
Tabell 4: Dimension 1 – interventionsområde
Prioritering nr

Fond

Särskilt mål

3

Kod

Belopp (euro)

Tabell 5: Dimension 2 – finansieringsform
Prioritering nr

Fond

Särskilt mål

Kod

Belopp (euro)

Tabell 6: Dimension 3 – territoriell genomförandemetod och territoriellt fokus
Prioritering nr

2.T

Fond

Särskilt mål

Kod

Belopp (euro)

Prioriteringen tekniskt stöd

Referens: artikel 17.4 f (ETS-förordningen)
Textfält [8 000]
Prioritering nr

3.

Fond

Kod

Belopp (euro)

Finansieringsplan

Referens: artikel 17.4 g
3.1

Anslag per år

Referens: artikel 17.4 g i, artikel 17.5 a i–iv
Tabell 7
Fond

2021

2022

2023

2024

Eruf
Gränsöverskridande
samarbete med stöd
av IPA III 1
Gränsöverskridande
samarbete med stöd
av NDICI 2
IPA III 3
NDICI 4
ULT-programmet –
Grönland 5
ULT-programmet 6

1
2
3
4
5
6

Komponent 1, externt gränsöverskridande samarbete
Komponent 1, externt gränsöverskridande samarbete
Komponenterna 2 och 4
Komponenterna 2 och 4
Komponenterna 2 och 4
Komponenterna 3 och 4

4

2025

2026

2027

Totalt

Interregfonderna 7
Totalt

3.2

Totala anslag per fond och nationell medfinansiering

Referens: artikel 17.4 g ii, artikel 17.5 a i–iv, artikel 17.5 b
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Eruf, IPA III, NDICI eller ULT-programmet, som ett enda belopp inom komponenterna 2 och 4
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Tabell 8∗
Politiskt
mål nr eller
tekniskt
stöd

Prioritering

Fond
(i tillämpliga fall)

Prioritering 1

Beräkningsgrund
för
EU-stödet
(totalt
eller
offentligt)

EU:s bidrag

Nationellt bidrag

(a)

(b) = (c) + (d)

Eruf
Gränsöverskridande samarbete
med stöd av IPA III 8
Gränsöverskridande samarbete
med stöd av NDICI 9
IPA III 10
NDICI 11
ULT-programmet – Grönland 12
ULT-programmet 13
Interregfonderna 14

Prioritering 2

(fonder som ovan)

Totalt

Samtliga fonder
Eruf
Gränsöverskridande samarbete
med stöd av IPA III
Gränsöverskridande samarbete
med stöd av NDICI
IPA III
NDICI
ULT-programmet – Grönland
ULT-programmet
Interregfonderna

Totalt

Samtliga fonder

∗ Före halvtidsöversynen omfattar denna tabell bara beloppen för åren 2021–2025.
8
9
10
11
12
13
14

Komponent 1, externt gränsöverskridande samarbete
Komponent 1, externt gränsöverskridande samarbete
Komponenterna 2 och 4
Komponenterna 2 och 4
Komponenterna 2 och 4
Komponenterna 3 och 4
Eruf, IPA III, NDICI eller ULT-programmet, som ett enda belopp inom komponenterna 2 och 4
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Preliminär uppdelning
för den nationella
motparten
Nationellt
– offentligt

Nationellt
– privat

(c)

d)

Totalt

Medfinansieringsgrad
(f) = (a)/(e)

(e) = (a) +
(b)

Bidrag från
tredjeländer
(för kännedom)

4.

Åtgärder som vidtagits för att involvera relevanta programpartner i utformningen av
Interregprogrammet och programpartnernas roll i genomförandet, övervakningen och
utvärderingen

Referens: artikel 17.4 h
Textfält [10 000]

5.

Tillvägagångssätt för information om och synliggörande av Interregprogrammet,
inklusive planerad budget

Referens: artikel 17.4 i
Textfält [10 000]

6.

Genomförandebestämmelser

6.1

Programmyndigheter

Referens: artikel 17.7 a
Tabell 10
Programmyndigheter
Förvaltande myndighet
Nationell myndighet (för
program med deltagande av
tredjeländer, i tillämpliga
fall)
Revisionsmyndighet
Grupp av företrädare för
revisorer (för program med
deltagande av tredjeländer, i
tillämpliga fall)
Organ till vilket
kommissionen ska göra sina
utbetalningar

6.2

Institutionens namn [255]

Kontaktperson [200]

E-post [200]

Förfarande för inrättande av det gemensamma sekretariatet

Referens: artikel 17.7 b
Textfält [3 500]

6.3

Ansvarsfördelning mellan de deltagande medlemsstaterna och, i tillämpliga fall,
tredjeländerna och de utomeuropeiska länderna och territorierna, om de åläggs
finansiella korrigeringar av den förvaltande myndigheten eller kommissionen

Referens: artikel 17.7 c
Textfält [10 500]
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TILLÄGG
•

•
•

Karta över programområdet
Kommissionens ersättning av stödberättigande utgifter till medlemsstaterna på
grundval av enhetskostnader och schablonbelopp
Finansiering utan koppling till kostnad

Tillägg 1:

Karta över programområdet

Tillägg 2:

Kommissionens ersättning av stödberättigande utgifter till medlemsstaterna på
grundval av enhetskostnader och schablonbelopp

Kommissionens ersättning av stödberättigande utgifter till medlemsstaterna på grundval av
enhetskostnader, enhetsbelopp och schablonbelopp
Mall för inlämning av uppgifter för övervägande av kommissionen
(artikel 88 i förordningen om allmänna bestämmelser)
Dag för inlämning av förslaget
Aktuell version
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A.

Sammanfattning av de viktigaste aspekterna

Prioritering

Fond

Beräknad andel av
de totala anslagen
inom den
prioritering på
vilken det
förenklade
kostnadsalternativet
ska tillämpas i %
(uppskattning)

Typ av insats

Kod

Beskrivning

Motsvarande indikatornamn

Kod

Beskrivning

9

Måttenhet för
indikatorn

Typ av förenklat
kostnadsalternativ
(standardiserade
skalor för
enhetskostnader,
enhetsbelopp eller
schablonbelopp)

Motsvarande
standardiserade
skalor för
enhetskostnader,
enhetsbelopp eller
schablonbelopp

B. Uppgifter uppdelade per typ av insats (fylls i för varje typ av insats)
Fick den förvaltande myndigheten hjälp av något externt företag för att ange de förenklade
kostnaderna nedan?
Om ja, ange vilket externt företag:

Ja/Nej – Det externa företagets namn

Typ av insats:
1.1 Beskrivning av insatstypen
1.2 Prioritering/särskilt eller
särskilda mål som berörs
1.3 Indikatorns namn 15
1.4 Måttenhet för indikatorn
1.5 Standardiserade skalor för
enhetskostnader, enhetsbelopp eller
schablonbelopp
1.6 Belopp
1.7 Kostnadskategorier som
omfattas av enhetskostnader,
enhetsbelopp eller schablonbelopp
1.8 Omfattar dessa
kostnadskategorier alla
stödberättigande utgifter för
insatsen? (Ja/Nej)
1.9 Metod för korrigeringar
11.10 Kontroll av måttenhetens
resultat:
– Beskriv vilket eller vilka
dokument som ska användas för att
kontrollera måttenhetens resultat.
– Beskriv vad som ska kontrolleras
vid förvaltningskontroller
(inklusive på plats) och av vem.
– beskriv arrangemangen för
insamling och bevarande av
uppgifter/dokument.
1.11 Potentiella avvikande
incitament eller problem orsakade
av denna indikator, hur de kan
begränsas och uppskattad risknivå.
1.12 Totalt belopp (på nationell
nivå och EU-nivå) som förväntas
ersättas.

15

Flera indikatorer som kompletterar varandra (t.ex. en outputindikator och en resultatindikator) är möjliga för en typ av insats. I sådana
fall ska fälten 1.3–1.11 fyllas i för varje indikator.
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C: Beräkning av standardiserade skalor för enhetskostnader, enhetsbelopp eller schablonbelopp
1. Uppgiftskälla som använts för beräkningen av de standardiserade skalorna för enhetskostnader,
enhetsbelopp eller schablonbelopp (vem tog fram, samlade in och registrerade uppgifterna, brytdatum,
validering etc.).

2. Ange varför den föreslagna metoden och beräkningen är relevant för insatstypen.

3. Ange hur beräkningarna gjordes, särskilt eventuella antaganden i fråga om kvalitet eller kvantitet. I
relevanta fall bör statistiska belägg och referensvärden användas och bifogas denna bilaga i ett format
som kommissionen kan använda.

4. Förklara hur ni har säkerställt att endast stödberättigande utgifter togs med i beräkningen av de
standardiserade skalorna för enhetskostnader, enhetsbelopp eller schablonbelopp.

5. Revisionsmyndighetens eller revisionsmyndigheternas bedömning av beräkningsmetoden, beloppen
och arrangemangen som ska säkerställa kontroll, insamling och bevarande av uppgifterna samt deras
kvalitet.

11

Tillägg 3: Finansiering utan koppling till kostnader
Mall för inlämning av uppgifter för övervägande av kommissionen
(artikel 89 i förordningen om allmänna bestämmelser)
Dag för inlämning av förslaget
Aktuell version
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A.

Sammanfattning av de viktigaste aspekterna

Prioritering

Fond

Belopp som
omfattas av
finansiering
utan koppling
till kostnader

Typ av insats

Villkor som ska
uppfyllas/resultat som ska
uppnås

Motsvarande indikatornamn

Kod

Totalt
belopp som
omfattas
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Beskrivning

Måttenhet för
indikatorn

B. Uppgifter uppdelade per typ av insats (fylls i för varje typ av insats)
Typ av insats:
1.1 Beskrivning av insatstypen
1.2 Prioritering/särskilt eller särskilda
mål som berörs
1.3 Villkor som ska uppfyllas eller
resultat som ska uppnås
1.4 Tidsfrist för när villkoren ska vara
uppfyllda eller resultaten uppnådda
1.5 Indikatordefinition för produkter
1.6 Måttenhet för indikator för
produkter
1.7 Mellanliggande produkter (om
tillämpligt) som innebär att
kommissionen betalar ut ersättning,
med tidsplan för utbetalningar

Mellanliggande produkter

1.8 Totalt belopp (inklusive EUfinansiering och nationell finansiering)
1.9 Metod för korrigeringar
1.10 Kontroll av uppnådda resultat
eller uppfyllda villkor (och, i
förekommande fall, de mellanliggande
produkterna)
– Beskriv vilka dokument som
kommer att användas för att
kontrollera uppnåendet/uppfyllandet av
resultatet/villkoret
– Beskriv vad som ska kontrolleras vid
förvaltningskontroller (inklusive på
plats) och av vem.
– Beskriv vilka arrangemang som finns
för att samla in och bevara
uppgifterna/dokumenten
1.11 Arrangemang för att säkerställa
verifieringskedjan
Ange vilka organ som ansvarar för
dessa arrangemang.
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Datum

Belopp

