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II
(Nezakonodajni akti)

UREDBE
IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 288/2014
z dne 25. februarja 2014
o pravilih v skladu z Uredbo (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem
skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in
ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem
skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi vzorcem za
operativne programe v okviru cilja „naložbe za rast in delovna mesta“ ter v skladu z Uredbo (EU)
št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih določbah za podporo cilju „evropsko
teritorialno sodelovanje“ iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v zvezi z vzorcem za programe
sodelovanja v okviru cilja „evropsko teritorialno sodelovanje“
mesta“ ter enega za programe sodelovanja v okviru cilja
„evropsko teritorialno sodelovanje“. V vzorcih bodo dolo
čeni enotni pogoji za predstavitev informacij v posa
meznih oddelkih operativnega programa ali programa
sodelovanja. S tem se bosta zagotovili doslednost in
primerljivost informacij, ki jih bo po potrebi mogoče
združevati.

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parla
menta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o
Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem
skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za
razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo,
o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj,
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem
skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta
(ES) št. 1083/2006 (1), zlasti člena 96(9) Uredbe,

(2)

Določbe v tej uredbi so med seboj tesno povezane, saj se
nanašajo na določbe o vsebini programov v okviru kohe
zijske politike. Za zagotovitev skladnosti med temi določ
bami, ki bi morale začeti veljati sočasno, in za omogo
čanje celovitega pregleda nad njimi ter enotnega dostopa
do njih za vse rezidente Unije, je zaželeno, da se določbe
o vzorcih za programe v okviru kohezijske politike, ki se
v skladu z Uredbo (EU) št. 1303/2013 in Uredbo (EU) št.
1299/2013 sprejmejo z izvedbenimi akti, vključijo v eno
uredbo.

(3)

Vzorca bosta podlaga za razvoj sistema elektronske izme
njave podatkov iz člena 74(4) Uredbe (EU) št.
1303/2013 v zvezi z vsebino in predložitvijo operativnih
programov ter programov sodelovanja. Zato bi morala
določati način vnosa podatkov o operativnih programih
in programih sodelovanja v sistem elektronske izmenjave
podatkov. Vendar pa to ne bi smelo vplivati na končno
predstavitev operativnih programov in programov sode
lovanja, vključno z obliko besedila in preglednic, saj bo
sistem za elektronsko obdelavo podatkov omogočal
različne načine strukturiranja in predstavitve vnesenih
podatkov.

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1299/2013 Evropskega parla
menta in Sveta o posebnih določbah za podporo cilju „evropsko
teritorialno sodelovanje“ iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj (2), zlasti člena 8(11) Uredbe,

po posvetovanju z Odborom za usklajevanje evropskih struk
turnih in investicijskih skladov, ustanovljenim na podlagi člena
150(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Določiti je treba dva vzorca, in sicer enega za operativne
programe v okviru cilja „naložbe za rast in delovna

(1) UL L 347, 20.12.2013, str. 320.
(2) UL L 347, 20.12.2013, str. 259.
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(6)
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Vzorec za operativne programe bi moral biti skladen s
strukturo operativnega programa iz člena 96 Uredbe (EU)
št. 1303/2013, vzorec za programe sodelovanja pa s
strukturo iz člena 8 Uredbe (EU) št. 1299/2013. Da bi
se zagotovili skladni pogoji za vnos podatkov, bi morala
vzorca določati tehnične značilnosti vsakega polja v
sistemu elektronske izmenjave podatkov. Vzorca bi
morala poleg strukturiranih podatkov omogočati tudi
predložitev nestrukturiranih informacij v obliki obveznih
ali neobveznih prilog. Za tovrstne priloge tehničnih
značilnosti ni treba določiti.
Za zagotovitev pravilne uporabe Uredbe (EU) št.
1303/2013 in Uredbe (EU) št. 1299/2013 bi morale
biti v vzorcih določene informacije, ki jih Komisija
odobri z izvedbenim sklepom o odobritvi programa.
Hkrati bi morali biti v vzorcu za operativne programe
v okviru cilja „naložbe za rast in delovna mesta“ določeni
tudi elementi, ki se lahko v skladu s členom 96(8)
Uredbe (EU) št. 1303/2013 vključijo samo v partnerski
sporazum.
Poleg tega je treba določiti, katerih oddelkov vzorca za
operativne programe v okviru cilja „naložbe za rast in
delovna mesta“ države članice ne izpolnijo, če so opera
tivni programi namenjeni izključno tehnični pomoči ali
pobudi za zaposlovanje mladih iz člena 16 Uredbe (EU)
št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (1). Ker so
vsebinske zahteve glede operativnih programov, name
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njenih skupnim finančnim instrumentom za neomejeno
jamstvo in listinjenje v korist mikro, malih in srednje
velikih podjetij iz Priporočila Komisije 2003/361/ES (2),
ki jih izvaja Evropska investicijska banka, podskupina
vsebinskih zahtev za druge programe v okviru cilja
„naložbe za rast in delovna mesta“, je treba pri vsakem
vzorcu opredeliti polja, ki bi morala biti vključena v take
namenske programe.
(7)

Da bi se omogočila takojšnja uporaba ukrepov iz te
uredbe, bi morala uredba začeti veljati dan po objavi v
Uradnem listu Evropske unije –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
1.
Vzorec za pripravo operativnih programov v okviru cilja
„naložbe za rast in delovna mesta“ je določen v Prilogi I k tej
uredbi.
2.
Vzorec za pripravo programov sodelovanja v okviru cilja
„evropsko teritorialno sodelovanje“ je določen v Prilogi II k tej
uredbi.
Člen 2
Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske
unije.

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. februarja 2014
Za Komisijo
Predsednik
José Manuel BARROSO

(1) Uredba (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
17. decembra 2014 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi
Uredbe Sveta (ES) št. 181/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 470).

(2) Priporočilo Komisije z dne 6. maja 2003 o opredelitvi mikro, malih
in srednje velikih podjetij (UL L 124, 20.5.2003, str. 36).

SL

22.3.2014

Uradni list Evropske unije

PRILOGA I
VZOREC ZA OPERATIVNE PROGRAME V OKVIRU CILJA „NALOŽBE ZA RAST IN DELOVNA MESTA“

Številka CCI

<0.1 type="S" maxlength="15" input="S" "SME"> (1)

Naslov operativnega programa

<0.2 type="S" maxlength="255" input="M" "SME">

Različica

<0.3 type="N" input="G" "SME">

Prvo leto

<0.4 type="N" maxlength="4" input="M" "SME">

Zadnje leto

<0.5 type="N" maxlength="4" input="M" "SME">

Upravičen od

<0.6 type="D" input="G" "SME">

Upravičen do

<0.7 type="D" input="G" "SME">

Številka sklepa Komisije

<0.8 type="S" input="G" "SME">

Datum sklepa Komisije

<0.9 type="D" input="G" "SME">

Številka sklepa države članice o spremembi

<0.10 type="S" maxlength="20" input="M" "SME">

Datum sklepa države članice o spremembi

<0.11 type="D" input="M" "SME">

Datum začetka veljavnosti sklepa države
članice o spremembi

<0.12 type="D" input="M" "SME">

Regije na ravni NUTS, ki so zajete v opera
tivnem programu

<0.12 type="S" input="S"SME>

(1) Legenda lastnosti posameznih polj:
vrsta: N = številka, D = datum, S = niz, C = potrditveno polje, P = odstotek, B = Boolov operator
sklep: N = ni del sklepa Komisije o odobritvi operativnega programa
vnos: M = ročno, S = izbira, G = ustvari sistem
„maxlength“= največje možno število znakov, vključno s presledki
PA – Y = element je lahko zajet samo s partnerskim sporazumom
TA – NA = se ne uporablja za operativne programe, ki so namenjeni izključno tehnični pomoči
YEI – NA = se ne uporablja za operativne programe, ki so namenjeni izključno Pobudi za zaposlovanje mladih
SME = uporablja se tudi za programe, namenjene skupnim finančnim instrumentom za neomejeno jamstvo in listinjenje v korist MSP, ki jih izvaja
EIB

ODDELEK 1
STRATEGIJA ZA PRISPEVEK OPERATIVNEGA PROGRAMA K STRATEGIJI UNIJE ZA PAMETNO, TRAJNOSTNO IN
VKLJUČUJOČO RAST TER K URESNIČEVANJU EKONOMSKE, SOCIALNE IN TERITORIALNE KOHEZIJE
(sklic: člen 27(1) in točka (a) prvega pododstavka člena 96(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in
Sveta) (1)
1.1.

Strategija za prispevek operativnega programa k strategiji Unije za pametno, trajnostno in vključujočo
rast ter k uresničevanju ekonomske, socialne in teritorialne kohezije

1.1.1.

Opis strategije za prispevek operativnega programa k izvajanju strategije Unije za pametno, trajnostno in
vključujočo rast ter k uresničevanju ekonomske, socialne in teritorialne kohezije.
<1.1.1 type=‘S’ maxlength=‘70000’ input=‘M’>

(1) Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za
regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem
skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezij
skem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L 347, 20.12.2013,
str. 320).
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Utemeljitev izbire tematskih ciljev in ustreznih prednostnih naložb glede na partnerski sporazum na podlagi
opredelitve regionalnih in, če je ustrezno, nacionalnih potreb, vključno s potrebo po obravnavi izzivov, oprede
ljenih v ustreznih priporočilih za posamezno državo, sprejetih v skladu s členom 121(2) PDEU, ter ustreznih
priporočilih Sveta, sprejetih v skladu s členom 148(4) PDEU, ob upoštevanju predhodnega vrednotenja.
Preglednica 1
Utemeljitev izbire tematskih ciljev in prednostnih naložb
Izbrani tematski cilj

<1.1.2 type="S" input="S" PA=Y
TA="NA">

1.2.

Izbrana prednostna naložba

<1.1.3 type="S" input="S" PA=Y
TA="NA">

Utemeljitev izbire

<1.1.4 type="S" maxlength="1000"
input="M" PA=Y TA="NA">

Utemeljitev finančne dodelitve
Utemeljitev finančne dodelitve (podpore Unije) za vsak tematski cilj in, če je ustrezno, za vsako prednostno
naložbo v skladu z zahtevami glede tematske osredotočenosti ter ob upoštevanju predhodnega vrednotenja.
<1.2.1 type="S" maxlength="7000" input="M" PA=Y TA="NA">

Pregled naložbene strategije operativnega programa

Prednostna os

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

<1.2.2 type="S"
input="G">

Podpora Unije (4)
(v EUR)

<1.2.3 type="N' "
input="G">

Delež skupne podpore
Unije za operativni
program (5)

<1.2.4 type="P"
input="G">

Tematski cilj (6)

<1.2.5 type="S"
input="G">

Prednostne naložbe (7)

<1.2.6 type="S"
input="G">

Posebni cilji, ki ustrezajo
prednostni naložbi

<1.2.7 type="S"
input="G">

Skupni kazalniki rezultatov in
kazalniki rezultatov za posamezni
program, za katere je bila določena
ciljna vrednost

<1.2.8 type="S" input="G">

SL

<1.2.1 type="S"
input="G">

Sklad (ESRR (1), Kohezijski
sklad, ESS (2) ali PZM) (3)
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Preglednica 2

Evropski sklad za regionalni razvoj.
Evropski socialni sklad.
Pobuda za zaposlovanje mladih.
Skupna podpora Unije (vključno z glavno dodelitvijo in rezervo za uspešnost).
Razčlenitev podatkov po posameznem skladu in prednostni osi.
Naslov tematskega cilja (ne uporablja se za tehnično pomoč).
Naslov prednostne naložbe (ne uporablja se za tehnično pomoč).
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ODDELEK 2
PREDNOSTNE OSI
(sklic: točki (b) in (c) prvega pododstavka člena 96(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013)
2.A

Opis prednostnih osi, razen tehnične pomoči
(sklic: točka (b) prvega pododstavka člena 96(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

2.A.1

2.A.2

Prednostna os (ponovi se za vsako prednostno os)
Identifikator prednostne osi

<2A.1 type="N" input="G""SME">

Naslov prednostne osi

<2A.2 type="S" maxlength="500" input="M""SME">



Celotna prednostna os se bo izvajala zgolj s finan
čnimi instrumenti

<2A.3 type=‘C’ input=‘M’>



Celotna prednostna os se bo izvajala zgolj s finan
čnimi instrumenti, vzpostavljenimi na ravni Unije

<2A.4 type="C" input="M" "SME">



Celotna prednostna os se bo izvajala z ukrepi
lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

<2A.5 type="C" input="M">



Za ESS: Celotna prednostna os je namenjena
socialnim inovacijam ali transnacionalnemu sode
lovanju ali obojemu

<2A.6 type="C" input="M">

Utemeljitev vzpostavitve prednostne osi, ki zajema več kot eno kategorijo regij, več kot en tematski cilj ali več
kot en sklad (če je ustrezno)
(sklic: člen 96(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013)
<2A.0 type="S" maxlength="3500" input="M">

2.A.3

Sklad, kategorija regije in osnova za izračun podpore Unije
(ponovi se za vsako kombinacijo v okviru prednostne osi)

2.A.4

Sklad

<2A.7 type="S" input="S""SME">

Kategorija regije

<2A.8 type="S" input="S""SME ">

Osnova za izračun (skupni upravičeni izdatki ali upra
vičeni javni izdatki)

<2A.9 type="S" input="S""SME">

Kategorija regije za najbolj oddaljene regije in severne
redko poseljene regije (če je ustrezno)

<2A.9 type="S" input="S">

Prednostna naložba
(ponovi se za vsako prednostno naložbo v okviru prednostne osi)
Prednostna naložba

<2A.10 type="S" input="S""SME">
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2.A.5
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Posebni cilji, ki ustrezajo prednostni naložbi, in pričakovani rezultati
(ponovi se za vsak posebni cilj v okviru prednostne naložbe)
(sklic: točki (b)(i) in (ii) prvega pododstavka člena 96(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013)
Identifikator

<2A.1.1 type="N" input="G" "SME">

Posebni cilj

<2A.1.2 type="S" maxlength="500" input="M" "SME">

Rezultati, ki naj bi jih država članica dosegla s podporo
Unije

<2A.1.3 type="S" maxlength="3500" input="M" "SME">
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Preglednica 3
Kazalniki rezultatov za posamezni program, razčlenjeni po posebnih ciljih (za ESRR in Kohezijski sklad)
(sklic: točka (b)(ii) prvega pododstavka člena 96(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013)
Kazalnik

Merska enota

<2A.1.4 type="S"
maxlength="5"
input="M" "SME">

<2A.1.5 type="S"
maxlength="255"
input="M""SME">

<2A.1.6 type="S"
input="M" "SME">

Kategorija regije (če je
relevantno)

<2A.1.7 type="S"
input="S" "SME">

Izhodiščna vrednost

Izhodiščno leto

Številčno
opredeljeno
<2A.1.8
type="N"
input="M""SME">
Opisno
opredeljeno
<2A.1.8
type="S"
maxlength="100"
input="M" "SME"

<2A.1.9 type="N'
input="M"“SME">

Ciljna vrednost (1) (za leto
2023)

Vir podatkov

<2A.1.11 type="S"
maxlength="200"
input="M""SME">

Številčno opredeljeno
<2A.1.10 type="N"
input="M">
Opisno opredeljeno
<2A.1.10 type="S"
maxlength="100"
input="M" "SME">

Pogostnost poročanja

<2A.1.12 type="S"
maxlength="100"
input="M" "SME">

Preglednica 4
Skupni kazalniki rezultatov, za katere je bila opredeljena ciljna vrednost, in kazalniki rezultatov za posamezni program, ki ustrezajo posebnemu cilju (po prednostnih
naložbah in kategorijah regij) (za ESS)
(sklic: točka (b)(ii) prvega pododstavka člena 96(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

Identifikator

Za posamezni
program
<2A.1.13
type="S"
maxlength="5"
input="M">
Skupni
<2A.1.13
type="S"
input="S">

Kazalnik

Za posamezni
program
<2A.1.14
type="S"
maxlength="25
5" input="M">
Skupni
<2A.1.14
type="S"
input="S">

Kategorija
regije

<2A.1.15
type="S"
input="S">

Merska enota za
kazalnik

Za
posamezni
program <2A.1.16
type="S"
input="M">
Skupni <2A.1.16
type="S"
input="S">

Skupni kazalnik
Izhodiščna vrednost Merska enota za izho
učinka, ki je osnova
diščno in ciljno vred
za opredelitev ciljne
nost
vrednosti
m
ž
s

Za
posamezni
program <2A.1.17
type="S"
input="M">
Skupni <2A.1.17
type="S"
input="S">

Skupni kazalniki
učinka <2A.1.18
type="S"
input="S">

Številčno opredeljeno
<2A.1.19 type="S"
input="M">
Skupni <2A.1.19
type="S"
input="G">

Izhodiščno leto

Ciljna vrednost (1)
(za leto 2023)
m

<2A.1.20
type="N"
input="M">

ž

Vir podatkov

Pogostnost poročanja

<2A.1.22
type="S"
maxlength="200"
input="M">

<2A.1.23 type="S"
maxlength="100"
input="M">
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(1) Ciljne vrednosti za ESRR in Kohezijski sklad so lahko opredeljene opisno ali številčno.
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Identifikator

s

Številčno oprede
ljeno <2A.1.21
type="N"
input="M">
Opisno opredeljeno
<2A.1.21
type="S"
maxlength="100"
input="M">
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(1) Ta seznam vključuje skupne kazalnike rezultatov, za katere je bila določena ciljna vrednost, in vse kazalnike rezultatov za posamezni program. Ciljne vrednosti za skupne kazalnike rezultatov morajo biti opredeljene številčno, za kazalnike
rezultatov za posamezni program pa so lahko opredeljene številčno ali opisno. Ciljne vrednosti so lahko predstavljene v obliki seštevka (moški in ženske skupaj) ali razčlenjeno po spolu; izhodiščne vrednosti se lahko ustrezno prilagodijo.
"m" = moški, "ž" = ženske, "s" = skupaj.
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Preglednica 4a
Kazalniki rezultatov za Pobudo za zaposlovanje mladih (PZM) in kazalniki rezultatov za posamezni program, ki ustrezajo posebnemu cilju
(po prednostni osi ali delu prednostne osi)
(sklic: člen 19(3) Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (1))

Za posamezni
program <2A.1.24
type="S"
maxlength="5"
input="M">
Skupni <2A.1.24
type="S" input="S">

Kazalnik

Za posamezni
program <2A.1.25
type="S"
maxlength="255"
input="M">
Skupni <2A.1.25
type="S"
input="S">

Za posamezni
program <2A.1.26
type="S"
input="M">
Skupni <2A.1.26
type="S"
input="S">

Skupni kazalnik učinka, Izhodiščna vrednost Merska enota za izho
ki je osnova za opre
diščno in ciljno vred
delitev ciljne vrednosti
nost
m
ž
s

Za posamezni
program <2A.1.27
type="S"
input="M">
Skupni <2A.1.27
type="S" input="S">

Skupni kazalniki
učinka <2A.1.28
type="S"
input="S">

Številčno opredeljeno
<2A.1.29 type="S"
input="M">
Skupni <2A.1.29
type="S"
input="G">

Izhodiščno leto

Ciljna vrednost (1) (za
leto 2023)
m

<2A.1.30
type="N"
input="M">

ž

Vir podatkov

Pogostnost poročanja

<2A.1.32 type="S"
maxlength="200"
input="M">

<2A.1.33 type="S"
maxlength="100"
input="M">

SL

Identifikator

Merska enota za
kazalnik

s

Številčno oprede
ljeno <2A.1.31
type="N"
input="M">
Opisno opredeljeno
<2A.1.31 type="S"
maxlength="100"
input="M">

(1) Uredba (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 470).
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(1) Ta seznam vključuje skupne kazalnike rezultatov, za katere je bila določena ciljna vrednost, in vse kazalnike rezultatov za posamezni program. Ciljne vrednosti za skupne kazalnike rezultatov morajo biti opredeljene številčno, za kazalnike
rezultatov za posamezni program pa so lahko opredeljene številčno ali opisno. Vsi kazalniki rezultatov iz Priloge II k Uredbi (EU) št. 1304/2013, ki se uporabljajo za spremljanje izvajanja Pobude za zaposlovanje mladih, morajo biti
povezani s številčno opredeljeno ciljno vrednostjo. Ciljne vrednosti so lahko predstavljene v obliki seštevka (moški in ženske skupaj) ali razčlenjeno po spolu; izhodiščne vrednosti se lahko ustrezno prilagodijo. "m" = moški, "ž" = ženske,
"s" = skupaj.
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Ukrepi, ki jim je namenjena podpora v okviru prednostne naložbe
(po prednostnih naložbah)

2.A.6.1 Opis vrste in primerov ukrepov, ki jim je namenjena podpora, in njihovega pričakovanega prispevka k posebnim ciljem, po
potrebi vključno z opredelitvijo glavnih ciljnih skupin, posebnih ozemelj, na katera se nanašajo, in vrst upravičencev
(sklic: točka (b)(iii) prvega pododstavka člena 96(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013)
Prednostna naložba

<2A.2.1.1 type="S" input="S">

<2A.2.1.2 type="S" maxlength="17500" input="M">
2.A.6.2 Vodilna načela za izbiro operacij
(sklic: točka (b)(iii) prvega pododstavka člena 96(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013)
Prednostna naložba

<2A.2.2.1 type="S" input="S">

<2A.2.2.2 type="S" maxlength="5000" input="M">
2.A.6.3 Načrtovana uporaba finančnih instrumentov (če je ustrezno)
(sklic: točka (b)(iii) prvega pododstavka člena 96(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013)
Prednostna naložba

<2A.2.3.1 type="S" input="S">

Načrtovana uporaba finančnih instrumentov

<2A.2.3.2 type="C" input="M">

<2A.2.3.3 type="S" maxlength="7000" input="M">
2.A.6.4 Načrtovana uporaba velikih projektov (če je ustrezno)
(sklic: točka (b)(iii) prvega pododstavka člena 96(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013)
<2A.2.4.1 type="S" input="S">

Prednostna naložba
<2A.2.4.2 type="S" maxlength="3500" input="M">

2.A.6.5 Kazalniki učinka, razčlenjeni po prednostnih naložbah in, če je ustrezno, po kategorijah regij)
(sklic: točka (b)(iv) prvega pododstavka člena 96(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013)
Preglednica 5
Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program
(po prednostnih naložbah, razčlenjeno po kategorijah regij za ESS in, če je ustrezno, za ESRR)

Identifikator

<2A.2.5.1
type="S"
input="S"
SME>

Kazalnik

<2A.2.5.2
type="S"
input="S"
SME>

Merska enota

<2A.2.5.3
type="S"
input="S"
SME>

Sklad

<2A.2.5.4
type="S"
input="S"
SME>

Kategorija regije
(če je relevantno)

<2A.2.5.5
type="S"
input="S"
SME>

Ciljna vrednost (1) (za
leto 2023)
m

ž

Vir podatkov

Pogostnost poročanja

s

<2A.2.5.6
type="N"
input="M" SME>

<2A.2.5.7
type="S"
maxlength="200"
input="M" SME>

<2A.2.5.8 type="S"
maxlength="100"
input="M" SME>

(1) Za ESS ta seznam vključuje skupne kazalnike učinka, za katere je bila opredeljena ciljna vrednost. Ciljne vrednosti so lahko predstavljene v obliki seštevka (moški in
ženske skupaj) ali razčlenjeno po spolu. Za ESRR in Kohezijski sklad razčlenitev po spolu v večini primerov ni relevantna. "m" = moški, "ž" = ženske, "s" = skupaj.
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2.A.7
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Socialne inovacije, transnacionalno sodelovanje in prispevek k tematskim ciljem 1-7 (1)
Posebne določbe za ESS (2), če je ustrezno (po prednostih oseh in, če je relevantno, kategorijah regij): socialne
inovacije, transnacionalno sodelovanje in prispevek ESS k tematskim ciljem 1–7.
Opis prispevka načrtovanih ukrepov v okviru prednostne osi k:
— socialnim inovacijam (če niso zajete s posebno prednostno osjo);
— transnacionalnemu sodelovanju (če ni zajeto s posebno prednostno osjo);
— tematskim ciljem iz točk (1)–(7) prvega odstavka člena 9 Uredbe (EU) št. 1303/2013.
Prednostna os

<2A.3.1 type="S" input="S">

<2A.3.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

(1) Samo za programe, ki jih podpira ESS.
(2) Za ESS ta seznam vključuje skupne kazalnike učinka, za katere je bila opredeljena ciljna vrednost, in vse kazalnike učinka za posamezni
program.
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2.A.8

Okvir uspešnosti
(sklic: točka (b)(v) prvega pododstavka člena 96(2) in Priloga II k Uredbi (EU) št. 1303/2013)
Preglednica 6
Okvir uspešnosti prednostne osi
(po skladih ter, za ESRR in ESS, po kategorijah regij) (1)

<2A.4.1
type="S"
input="S">

<2A.4.2
type="S"
input="S">

Identifikator

Kazalnik ali ključna
faza izvajanja

Merska enota, če je
ustrezno

Sklad

Kategorija regije

Mejnik za leto
2018 (1)
m

Faza izvajanja ali
finančni kazalnik
<2A.4.4 type="S"
maxlength="255"
input="M">
Kazalnik učinka ali
rezultatov <2A.4.4
type="S"
input="G"
or
"M">

Faza izvajanja ali
finančni kazalnik
<2A.4.5 type="S"
input="M">
Kazalnik učinka ali
rezultatov <2A.4.5
type="S"
input="G"
or
"M">

<2A.4.6
type="S"
input="S">

<2A.4.7 type="S"
input="S">

s

<2A.4.8
type="S"
maxlength="25
5" input="M">

m

ž

Vir podatkov

s

Faza izvajanja ali
finančni kazalnik
<2A.4.9
type="S"
input="M">
Kazalnik učinka
ali
rezultatov
<2A.4.8
type="S"
input="M">

Faza izvajanja ali
finančni
kazalnik
<2A.4.10 type="S"
maxlength="200"
input="M">
Kazalnik učinka ali
rezultatov <2A.4.10
type="S"
input="M">

Razlaga relevantnosti
kazalnika, če je
ustrezno

<2A.4.11 type="S"
maxlength="500"
input="M">

(1) Mejniki so lahko predstavljeni v obliki seštevka (moški in ženske skupaj) ali razčlenjeno po spolu. "m" = moški, "ž" = ženske, "s" = skupaj.
(2) Ciljne vrednosti so lahko predstavljene v obliki seštevka (moški in ženske skupaj) ali razčlenjeno po spolu. "m" = moški, "ž" = ženske, "s" = skupaj.

Uradni list Evropske unije

Faza izvajanja ali
finančni kazalnik
<2A.4.3 type="S"
maxlength="5"
input="M">
Kazalnik učinka ali
rezultatov <2A.4.3
type="S"
input="S">

ž

Končna ciljna vred
nost (za leto
2023) (2)

SL

Vrsta kazalnika
(ključna faza izvaja
nja, finančni kazal
Prednostna os
nik, kazalnik učinka
ali, če je ustrezno,
kazalnik rezultatov)

Dodatne opisne informacije o vzpostavitvi okvira uspešnosti
(neobvezno)
<2A.4.12 type="S" maxlength="7000" input="M">

(1) Če se Pobuda za zaposlovanje mladih izvaja kot del prednostne osi, je treba mejnike in ciljne vrednosti za to pobudo ločiti od drugih mejnikov in ciljnih vrednosti, določenih za prednostno os v skladu z izvedbenimi akti iz petega
pododstavka člena 22(7) Uredbe (EU) št. 1303/2013, saj so sredstva, ki se dodelijo za izvajanje Pobude za zaposlovanje mladih (posebna dodelitev in ustrezna podpora iz ESS), izključena iz rezerve za uspešnost.
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_____________
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Kategorije intervencij
(sklic: točka (b)(vi) člena 96(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013)
Ustrezne kategorije intervencij glede na vsebino prednostne osi po nomenklaturi, ki jo sprejme Komisija, in
okvirna razčlenitev podpore Unije.
Preglednice 7–11
Kategorije intervencij (1)
(po skladih in kategorijah regij, če prednostna os zajema več kot en sklad/več kot eno kategorijo regije)
Preglednica 7
Razsežnost 1 – Področje intervencije
Sklad

<2A.5.1.1 type="S" input="S" Decision=N>

Kategorija regije

<2A.5.1.2 type="S" input="S" Decision=N>

Prednostna os

<2A.5.1.3 type="S" input="S" Deci
sion=N>

Koda

<2A.5.1.4 type="S" input="S" Deci
sion=N>

Znesek (v EUR)

<2A.5.1.5 type="N" input="M"
Decision=N>

Preglednica 8
Razsežnost 2 – Oblika financiranja
Sklad

<2A.5.2.1 type="S" input="S" Decision=N>

Kategorija regije

<2A.5.2.2 type="S" input="S" Decision=N>

Prednostna os

<2A.5.2.3 type="S" input="S" Deci
sion=N>

Koda

<2A.5.2.4 type="S" input="S" Deci
sion=N>

Znesek (v EUR)

<2A.5.2.5 type="N" input="M"
Decision=N>

Preglednica 9
Razsežnost 3 – Vrsta ozemlja
Sklad

<2A.5.3.1 type="S" input="S" Decision=N>

Kategorija regije

<2A.5.3.2 type="S" input="S" Decision=N>

Prednostna os

<2A.5.3.3 type="S" input="S" Deci
sion=N>

Koda

<2A.5.3.4 type="S" input="S" Deci
sion=N>

Znesek (v EUR)

<2A.5.3.5 type="N" input="M"
Decision=N>

(1) Zneski vključujejo skupno podporo Unije (glavno dodelitev in dodelitev iz rezerve za uspešnost).
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Preglednica 10
Razsežnost 4 – Teritorialni mehanizmi izvajanja
Sklad

<2A.5.4.1 type="S" input="S" Decision=N>

Kategorija regije

<2A.5.4.2 type="S" input="S" Decision=N>

Prednostna os

Koda

<2A.5.4.2 type="S" input="S" Deci
sion=N>

<2A.5.4.4 type="S" input="S" Deci
sion=N>

Znesek (v EUR)

<2A.5.4.5 type="N" input="M"
Decision=N>

Preglednica 11
Razsežnost 6 – Sekundarna tema ESS (1) (samo za ESS)
Sklad

<2A.5.5.1 type="S" input="S" Decision=N>

Kategorija regije

<2A.5.5.2 type="S" input="S" Decision=N>

Prednostna os

<2A.5.5.3 type="S" input="S" Deci
sion=N>

Koda

<2A.5.5.4 type="S" input="S" Deci
sion=N>

Znesek (v EUR)

<2A.5.5.5 type="N" input="M"
Decision=N>

2.A.10. Povzetek načrtovane uporabe tehnične pomoči, vključno z ukrepi za krepitev administrativne usposobljenosti
organov, ki sodelujejo pri upravljanju in nadzorovanju programov in upravičencev, kadar so takšni ukrepi
potrebni (če je ustrezno)
(po prednostnih oseh)
(sklic: točka (b)(vii) člena 96(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013)
Prednostna os

<3A.6.1 type="S" input="S">

<2A.6.2 type="S" maxlength="2000" input="M">

2.B

Opis prednostnih osi za tehnično pomoč
(sklic: točka (c) prvega pododstavka člena 96(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

2.B.1

2.B.2

Prednostna os (ponovi se za vsako prednostno os, ki zadeva tehnično pomoč)
Identifikator prednostne osi

<2B.0.2 type="N" maxlength="5" input="G">

Naslov prednostne osi

<2B.0.3 type="S" maxlength="255" input="M">

Utemeljitev vzpostavitve prednostne osi, ki zajema več kot eno kategorijo regij (če je ustrezno)
(sklic: člen 96(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013)
<2B.0.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

(1) Če je ustrezno, vključite številčno opredeljene informacije glede prispevka ESS k tematskim ciljem iz točk (1)–(7) prvega odstavka člena
9 Uredbe (EU) št. 1303/2013.
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Sklad in kategorija regije (ponovi se za vsako kombinacijo v okviru prednostne osi)
Sklad

<2B.0.4 type="S" input="S">

Kategorija regije

<2B.0.5 type="S" input="S">

Osnova za izračun (skupni upravičeni izdatki ali upra
vičeni javni izdatki)

<2B.0.6 type="S" input="S">

Posebni cilji in pričakovani rezultati
(ponovi se za vsak posebni cilj v okviru prednostne osi)
(sklic: točki (c)(i) in (ii) prvega pododstavka člena 96(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013)
Identifikator

<2B.1.1 type="N" maxlength="5" input="G">

Posebni cilj

<2B.1.2 type="S" maxlength="500" input="M">

Rezultati, ki naj bi jih država članica dosegla s podporo
Unije (1)

<2B.1.3 type="S" maxlength="3500" input="M">

(1) Če podpora Unije za tehnično pomoč v okviru programa presega 15 milijonov EUR.

2.B.5

Kazalniki rezultatov (1)
Preglednica 12
Kazalniki rezultatov za posamezni program (po posebnih ciljih)
(za ESRR / ESS / Kohezijski sklad)
(sklic: točka (c)(ii) prvega pododstavka člena 96(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

Identifikator

Kazalnik

Merska enota

Izhodiščna vrednost
m

<2.B.2.1 type="S"
maxlength="5"
input="M">

<2.B.2.2
type="S"
maxlength="25
5" input="M">

<2.B.2.3
type="S"
input="M">

ž

s

Številčno oprede
ljeno <2.B.2.4
type="N"
input="M">

Izhodiščno
leto

<2.B.2.5
type="N"
input="M">

Ciljna vrednost (1) (za
leto 2023)
m

ž

Vir podatkov

Pogostnost poročanja

<2.B.2.7 type="S"
maxlength="200"
input="M">

<2.B.2.8 type="S"
maxlength="100"
input="M">

s

Številčno opredeljeno
<2.B.2.6 type="N"
input="M">
Opisno opredeljeno
<2.B.2.6 type="S"
maxlength="100"
input="M">

(1) Ciljne vrednosti so lahko opredeljene opisno ali številčno. Ciljne vrednosti so lahko predstavljene v obliki seštevka (moški in ženske skupaj) ali razčlenjeno po spolu;
izhodiščne vrednosti se lahko ustrezno prilagodijo. "m" = moški, "ž" = ženske, "s" = skupaj.

2.B.6

Ukrepi, ki jim je namenjena podpora, in njihov pričakovani prispevek k posebnim ciljem (po prednostnih oseh)
(sklic: točki (c)(i) in (iii) prvega pododstavka člena 96(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

2.B.6.1 Opis ukrepov, ki jim je namenjena podpora, in njihov pričakovani prispevek k posebnim ciljem
(sklic: točki (c)(i) in (iii) prvega pododstavka člena 96(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013)
Prednostna os

<2.B.3.1.1 type="S" input="S">

<2.B.3.1.2 type="S" maxlength="7000" input="M">
(1) Če je to objektivno utemeljeno glede na vsebino ukrepov in če podpora Unije za tehnično pomoč v okviru programa presega
15 milijonov EUR.
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2.B.6.2 Kazalniki učinka, ki naj bi prispevali k rezultatom (po prednostnih oseh)
(sklic: točka (c)(iv) prvega pododstavka člena 96(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013)
Preglednica 13
Kazalniki učinka (po prednostnih oseh)
(za ESRR / ESS / Kohezijski sklad)

Kazalnik

Identifikator

Ciljna vrednost (1) (za leto
2023)
(neobvezno)

Merska enota

m

<2.B.3.2.1 type="S"
maxlength="5" input="M">

<2.B.2.2.2 type="S"
maxlength="255" input="M">

<2.B.3.2.3 type="S"
input="M">

ž

<2.B.3.2.4 type="N"
input="M">

Vir podatkov

s

<2.B.3.2.5 type="S"
maxlength="200" input="M">

(1) Ciljne vrednosti za kazalnike učinka v okviru tehnične pomoči niso obvezne. Ciljne vrednosti so lahko predstavljene v obliki seštevka (moški in ženske skupaj) ali
razčlenjeno po spolu. "m" = moški, "ž" = ženske, "s" = skupaj.

2.B.7

Kategorije intervencij (po prednostnih oseh)
(sklic: točka (c)(v) prvega pododstavka člena 96(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013)
Ustrezne kategorije intervencij po nomenklaturi, ki jo sprejme Komisija, in okvirna razčlenitev podpore Unije.
Preglednice 14–16
Kategorije intervencij (1)
Preglednica 14
Razsežnost 1 – Področje intervencije
Kategorija regije <type="S" input="S">
Prednostna os

<2B.4.1.1 type="S" input="S"> Deci
sion=N>

Koda

<2B.4.1.2 type="S" input="S">
Decision=N>

Znesek (v EUR)

<2B.4.1.3 type="N" input="M">
Decision=N>

Preglednica 15
Razsežnost 2 – Oblika financiranja
Kategorija regije <type="S" input="S">
Prednostna os

<2B.4.2.1 type="S" input="S"> Deci
sion=N>

Koda

<2B.4.2.2 type="S" input="S">
Decision=N>

Znesek (v EUR)

<2B.4.2.3 type="N" input="M">
Decision=N>

Preglednica 16
Razsežnost 3 – Vrsta ozemlja
Kategorija regije <type="S" input="S">
Prednostna os

<2B.4.3.1 type="S" input="S"> Deci
sion=N>

Koda

<2B.4.3.2 type="S" input="S">
Decision=N>

Znesek (v EUR)

<2B.4.3.3 type="N" input="M">
Decision=N>

(1) Zneski vključujejo skupno podporo Unije (glavno dodelitev in dodelitev iz rezerve za uspešnost).

22.3.2014

ODDELEK 3
FINANČNI NAČRT
(sklic: točka (d) prvega pododstavka člena 96(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013)
3.1

Odobrena sredstva iz vsakega sklada in zneski, povezani z rezervo za uspešnost
(sklic: točka (d)(i) prvega pododstavka člena 96(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013)
SL

Preglednica 17
Sklad

Kategorija
regije

2014
Glavna
dodeli
tev (1)

<3.1.2
type="S"
input="G""SME">

ESRR

v
manj
razvitih
regijah

v regijah
v
prehodu

(3)

v
bolj
razvitih
regijah

(4)

Skupaj

2017

2018

2019

2020

Skupaj

Rezerva za
uspešnost

Glavna
dodelitev

Rezerva za
uspešnost

Glavna
dodelitev

Rezerva za
uspešnost

Glavna
dodelitev

Rezerva za
uspešnost

Glavna
dodelitev

Rezerva za
uspešnost

Glavna
dodelitev

Rezerva za
uspešnost

Glavna
dodelitev

Rezerva za
uspešnost

Glavna
dodelitev

Rezerva za
uspešnost

<3.1.4
type="N"
input="M"
TA
"NA" YEI
–"NA">

<3.1.5
type="N"
input="M" "S
ME">

<3.1.6
type="N"
input="M"
TA
"NA" YEI
–"NA">

<3.1.7t
ype="N"
input="M" "S
ME">

<3.1.8
type="N"
input="M"
TA
"NA" YEI
–"NA">

<3.1.9
type="N"
input="M" "S
ME">

<3.1.10
type="N"
input="M"”
TA
"NA" YEI
–"NA">

<3.1.11
type="N"
input="M" "S
ME">

<3.1.2
012
type="N"
input="M"”
TA
"NA"
YEI
–"NA">

<3.1.2
013
type="N"
input="M" "S
ME">

<3.1.14
type="N"
input="M"
TA
"NA"
YEI
–"NA">

<3.1.2
015
type="N"
input="M" "S
ME">

<3.1.2
016
type="N"
input="M"
TA
"NA"
YEI
–"NA">

<3.1.17
type="N"
input="G" "S
ME">

<3.1.18
type="N"
input="G"
TA
"NA" YEI
–"NA">
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(2)

<3.1.3
type="N"
input=
"M" "SME">

2016

Uradni list Evropske unije

(1)

<3.1.1
type="S"
input="G"
"SME">

2015

Kategorija
regije

2014
Glavna
dodeli
tev (1)

(5)

ESS (2)

Glavna
dodelitev

2016

2017

2018

2019

2020

Skupaj

Rezerva za
uspešnost

Glavna
dodelitev

Rezerva za
uspešnost

Glavna
dodelitev

Rezerva za
uspešnost

Glavna
dodelitev

Rezerva za
uspešnost

Glavna
dodelitev

Rezerva za
uspešnost

Glavna
dodelitev

Rezerva za
uspešnost

Glavna
dodelitev

Rezerva za
uspešnost

ni rele
vantno

ni rele
vantno

ni rele
vantno

ni rele
vantno

ni rele
vantno

ni rele
vantno

ni rele
vantno

ni rele
vantno

ni rele
vantno

ni rele
vantno

ni rele
vantno

ni rele
vantno

ni rele
vantno

(7)

v
bolj
razvitih
regijah

(8)

Skupaj

(9)

Posebn
a dode
litev za
PZM

ni
rele
vantno

(10)

Kohe
zijski
sklad

ni
rele
vantno

(11)

ESRR

posebna
dodelitev
za najbolj
oddaljene
regije ali
severne
redko
poseljene
regije

ni rele
vantno

Uradni list Evropske unije

v regijah
v
prehodu

SL

v
manj
razvitih
regijah

(6)

(12)

Rezerva za
uspešnost

2015

L 87/18

Sklad

Skup
aj

22.3.2014

(1) Skupna dodelitev (podpora Unije), od katere se odšteje dodelitev za rezervo za uspešnost.
(2) Skupna dodelitev iz ESS, vključno z ustrezno podporo ESS za Pobudo za zaposlovanje mladih. Stolpci za rezervo za uspešnost ne vključujejo ustrezne podpore ESS za Pobudo za zaposlovanje mladih, saj je ta izključena iz rezerve za
uspešnost.

22.3.2014

3.2

Skupna odobrena sredstva po skladih in nacionalno sofinanciranje (v EUR)
(sklic: točka (d)(ii) prvega pododstavka člena 96(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013)
1. V preglednici je določen finančni načrt po posameznih prednostnih oseh.

SL

2. Če prednostna os zajema več kot en sklad, se podatki o podpori Unije in ustreznem nacionalnem prispevku razčlenijo po posameznih skladih, pri tem pa se ločeno navede stopnja sofinanciranja v
okviru prednostne osi za vsak sklad.
3. Če prednostna os zajema več kot eno kategorijo regij, se podatki o podpori Unije in ustreznem nacionalnem prispevku razčlenijo po posameznih kategorijah regij, pri tem pa se ločeno navede
stopnja sofinanciranja v okviru prednostne osi za vsako kategorijo regij.
4. Prispevek EIB je prikazan na ravni prednostne osi.
Preglednica 18a
Finančni načrt

Sklad

<3.2.A.2
type="S"
input="G""SME">

Prednostna
os 1

ESRR

Prednostna
os 2

ESS

<3.2.A.3
type="S"
input="G"
"SME">

<3.2.A.4
type="S"
input="G""SME">

Podpora Unije

Ustrezni nacio
nalni prispevek

Financiranje
skupaj

Stopnja sofi
nanciranja

Informativno
Prispevki EIB

Nacionalno Nacionalno
javno
zasebno
financira financira
nje
nje (*)

Podpora
Unije

Ustrezni
nacio
nalni
prispe
vek

Rezerva za uspešnost

Podpora
Unije

Ustrezni
nacionalni
prispevek (1)

(a)

(b) = (c) +
(d)

(c)

(d)

(e) = (a) +
(b)

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

(g)

(h) =
(a) (j)

(i) =
(b) (k)

(j)

(k) = (b) *
((j)/(a))

(l) = (j)/(a)
* 100

<3.2.A.5
type="N"
input="M""SME
">

<3.2.A.6
type="N"SM
E"
"
input="G">

<3.2.A.7
type="N"
input="M""SM
E">

<3.2.A.8
type="N"
input="M""SM
E">

<3.2.A.9
type="N"
input="G"SME" ">

<3.2.A.10
type="P"
input="G""SME">

<3.2.A.11
type="N"
input="M""SME">

<3.2.
A.12
type="N"
input
="M"
TA "NA"
YEI
–"NA
">

<3.2.
A.13
type="N"
input
="M"
TA "NA"
YEI
–"NA
">>

<3.2.A.14
type="N"
input="M"
TA - "NA"
YEI
–"NA">

<3.2.A.15
type="N"
input="M"”
TA - "NA"
YEI
–"NA">>

<3.2.A.16
type="N"
input="G"
TA - "NA"
YEI
–"NA">
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<3.2.A.1
type="S"
input="G"
"SME">

Kategorija
regije

Okvirna razčlenitev
nacionalnega prispevka

Znesek
rezerve za
uspešnost
kot delež
skupne
podpore
Unije

Uradni list Evropske unije

Prednostna
os

Osnova za
izračun
podpore
Unije
(skupni
upravičeni
stroški ali
javni upravi
čeni stroški)

Glavna dodelitev
(skupni znesek
financiranja brez
rezerve za
uspešnost)

Sklad

Kategorija
regije

Okvirna razčlenitev
nacionalnega prispevka
Podpora Unije

Ustrezni nacio
nalni prispevek

Financiranje
skupaj
Nacionalno Nacionalno
javno
zasebno
financira financira
nje
nje (*)

Stopnja sofi
nanciranja

Informativno
Prispevki EIB

Ustrezni
nacio
nalni
prispe
vek

Rezerva za uspešnost

Znesek
rezerve za
uspešnost
kot delež
skupne
podpore
Unije

Ustrezni
nacionalni
prispevek (1)

ni
rele
vantno

ni
rele
vantno

ni
rele
vantno

ni
rele
vantno

PZM (3)

ni
rele
vantno

ni
rele
vantno

ni
rele
vantno

ni
rele
vantno

Prednostna
os 5

Kohezijski
sklad

ni
rele
vantno

Skupaj

ESRR

manj
razvite
regije

ustreza
skup
nemu
znesku
(1) v preglednici
17

Skupaj

ESRR

regije
v
prehodu

ustreza
skup
nemu
znesku
(2) v preglednici
17

Skupaj

ESRR

bolj
razvite
regije

ustreza
skup
nemu
znesku
(3) v preglednici
17

Skupaj

ESRR

posebna
dodelitev
za najbolj
oddaljene
regije ali
severne
redko
poseljene
regije

ustreza skup
nemu znesku
(11) v pregled
nici 17

Prednostna
os 3

PZM (2)

Prednostna
os 4

ESS

SL

Podpora
Unije

Podpora
Unije
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Prednostna
os

Osnova za
izračun
podpore
Unije
(skupni
upravičeni
stroški ali
javni upravi
čeni stroški)

Glavna dodelitev
(skupni znesek
financiranja brez
rezerve za
uspešnost)

Uradni list Evropske unije
22.3.2014

Sklad

Kategorija
regije

Okvirna razčlenitev
nacionalnega prispevka
Podpora Unije

Ustrezni nacio
nalni prispevek

Financiranje
skupaj

manj
razvite
regije

ne ustreza skup
nemu
znesku
(5) v preglednici
17, ki vključuje
ustrezno
podporo ESS za
PZM (5)

Skupaj

ESS (6)

regije
v
prehodu

ne ustreza skup
nemu
znesku
(6) v preglednici
17, ki vključuje
ustrezno
podporo ESS za
PZM

Skupaj

ESS (7)

bolj
razvite
regije

ne ustreza skup
nemu
znesku
(7) v preglednici
17, ki vključuje
ustrezno
podporo ESS za
PZM

Skupaj

PZM (8)

ni
rele
vantno

ne ustreza skup
nemu
znesku
(9) v preglednici
17, ki vključuje
samo ustrezno
podporo ESS za
PZM

Ustrezni
nacio
nalni
prispe
vek

Podpora
Unije

Ustrezni
nacionalni
prispevek (1)

L 87/21

ESS (4)

Podpora
Unije

Uradni list Evropske unije

Skupaj

Informativno
Prispevki EIB

Rezerva za uspešnost

Znesek
rezerve za
uspešnost
kot delež
skupne
podpore
Unije

SL

Nacionalno Nacionalno
javno
zasebno
financira financira
nje
nje (*)

Stopnja sofi
nanciranja

Glavna dodelitev
(skupni znesek
financiranja brez
rezerve za
uspešnost)

22.3.2014

Prednostna
os

Osnova za
izračun
podpore
Unije
(skupni
upravičeni
stroški ali
javni upravi
čeni stroški)

Kohezijski
sklad

Kategorija
regije

ni
rele
vantno

Skupni
seštevek

Podpora Unije

Ustrezni nacio
nalni prispevek

Financiranje
skupaj

Stopnja sofi
nanciranja

Informativno
Prispevki EIB

Nacionalno Nacionalno
javno
zasebno
financira financira
nje
nje (*)

Podpora
Unije

Ustrezni
nacio
nalni
prispe
vek

Rezerva za uspešnost

Podpora
Unije

Ustrezni
nacionalni
prispevek (1)

SL

Skupaj

Sklad

Okvirna razčlenitev
nacionalnega prispevka

Znesek
rezerve za
uspešnost
kot delež
skupne
podpore
Unije
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Prednostna
os

Osnova za
izračun
podpore
Unije
(skupni
upravičeni
stroški ali
javni upravi
čeni stroški)

Glavna dodelitev
(skupni znesek
financiranja brez
rezerve za
uspešnost)

ustreza skup
nemu znesku
(10) v pregled
nici 17

(*)
(**)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Izpolni se le, če so prednostne osi izražene v skupnih stroških.
Stopnja se lahko zaokroži na najbližje celo število v preglednici. Natančna stopnja za povračilo plačil je razmerje (f).
Ustrezni nacionalni prispevek se sorazmerno razdeli med glavno dodelitev in rezervo za uspešnost.
Ta prednostna os zajema posebno dodelitev za Pobudo za zaposlovanje mladih in ustrezno podporo ESS.
Ta del prednostne osi zajema posebno dodelitev za Pobudo za zaposlovanje mladih in ustrezno podporo ESS.
Dodelitev ESS brez ustrezne podpore za Pobudo za zaposlovanje mladih.
Seštevek skupne podpore ESS v manj razvitih regijah, regijah v prehodu in bolj razvitih regijah ter sredstev, dodeljenih za Pobudo za zaposlovanje mladih v preglednici 18a, je enak seštevku skupne podpore ESS v takšnih regijah in
posebne dodelitve za Pobudo za zaposlovanje mladih v preglednici 17.
(6) Dodelitev ESS brez ustrezne podpore za Pobudo za zaposlovanje mladih.
(7) Dodelitev ESS brez ustrezne podpore za Pobudo za zaposlovanje mladih.
(8) Vključuje posebno dodelitev za Pobudo za zaposlovanje mladih in ustrezno podporo iz ESS.

Uradni list Evropske unije

ustreza skup
nemu znesku
(12) v pregled
nici 17

Preglednica 18b
Pobuda za zaposlovanje mladih (PZM) – dodelitev ESS in posebna dodelitev za PZM (1) (če je ustrezno)

Sklad

Kategorija regije

<3.2.B.1 type="S"
input="G">

<3.2.B.2 type="S"
input="G">

Posebna dodelitev
za PZM

ni relevantno

Osnova za izračun
podpore Unije
(skupni upravičeni
stroški ali javni
upravičeni stroški)

<3.2.B.3
type="S"
input="G">

Podpora Unije (a)

Ustrezni nacionalni
prispevek
(b) = (c) + (d)

<3.2.B.1 type="N"
input="M">

<3.2.B.4 type="N"
input="G">
0

_____________
(1) Izpolni se za vsako prednostno os (ali njen del), s katero se izvaja Pobuda za zaposlovanje mladih.

Okvirna razčlenitev nacionalnega prispevka
Nacionalno javno financi
ranje
(c)

<3.2.B.5
input="M">

type="N"

Nacionalno zasebno financi
ranje
(d) (*)

<3.2.B.6
input="M">

type="N"

Financiranje skupaj
(e) = (a) + (b)

<3.2.B.7
type="N"
input="G">

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

<3.2.B.8
input="G">
100 %

type="P"

22.3.2014

1.

(1 )

Kategorija regije

2.

Ustrezna podpora
ESS

manj
regije

3.

Ustrezna podpora
ESS

regije v prehodu

4.

Ustrezna podpora
ESS

bolj razvite regije

5.

SKUPAJ: Pred
nostna os PZM
[ali del te pred
nostne osi]

[mora ustrezati
[delu] prednostne
osi 3]

Podpora Unije (a)

Ustrezni nacionalni
prispevek
(b) = (c) + (d)

Okvirna razčlenitev nacionalnega prispevka
Nacionalno javno financi
ranje
(c)

Nacionalno zasebno financi
ranje
(d) (*)

Financiranje skupaj
(e) = (a) + (b)

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

22.3.2014

Sklad (1)

Osnova za izračun
podpore Unije
(skupni upravičeni
stroški ali javni
upravičeni stroški)

razvite
SL

seštevek (1:4)

razmerje v
okviru ESS za
manj razvite
regije
2/seštevek(2:4)

<3.2.c.11 type="P"
input="G">

7.

razmerje
v
okviru ESS za
regije v prehodu
3/seštevek(2:4)

<3.2.c.13 type="P"
input="G">

8.

razmerje
v
okviru ESS za
bolj
razvite
regije
4/seštevek(2:4)

<3.2.c.14 type="P"
input="G">

Uradni list Evropske unije

6.

seštevek (1:4)

(*) Izpolni se le, če so prednostne osi izražene v skupnih stroških.
(**) Stopnja se lahko zaokroži na najbližje celo število v preglednici. Natančna stopnja za povračilo plačil je razmerje (f).
(1) Pobuda za zaposlovanje mladih (posebna dodelitev in ustrezna podpora ESS) se obravnava kot sklad in je prikazana v ločeni vrstici, tudi če je del prednostne osi.

L 87/23

L 87/24

Preglednica 18c
Razčlenitev finančnega načrta po prednostnih oseh, skladih, kategorijah regij in tematskih ciljih
(sklic: točka (d)(ii) prvega pododstavka člena 96(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013)
Prednostna os

Sklad (1)

<3.2.C.3 type="S"
input="G">

Tematski cilj

<3.2.C.4 type="S"
input="G">

Podpora Unije

Ustrezni nacionalni prispevek

<3.2.C.5 type="N"
input="M">

<3.2.C.6 type="N"
input="M">

Financiranje skupaj

<3.2.C.7 type="N"
input="M">

SL

<3.2.C.2 type="S"
input="G">

<3.2.C.1 type="S"
input="G">

Kategorija regije

Uradni list Evropske unije

Skupaj
(1) V tej preglednici se Pobuda za zaposlovanje mladih (posebna dodelitev in ustrezna podpora ESS) obravnava kot sklad.

Preglednica 19
Okvirni znesek podpore za cilje v zvezi s podnebnimi spremembami
(sklic: člen 27(6) Uredbe (EU) št. 1303/2013) (1)
Prednostna os

Okvirni znesek podpore za cilje v zvezi s podnebnimi spremembami (v EUR)

<3.2.C.9 type="N" input="G"> Decision=N>

<3.2.C.8 type="S" input="G">

_____________
(1) Ta preglednica se ustvari samodejno na podlagi preglednic s kategorijami intervencij v okviru vsake prednostne osi.

<3.2.C.10 type="P" input="G"> Decision=N>

22.3.2014

Skupaj

Delež skupne dodelitve za operativni program (v %)

SL

22.3.2014

Uradni list Evropske unije
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ODDELEK 4
CELOSTNI PRISTOP K TERITORIALNEMU RAZVOJU
(sklic: člen 96(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013)
Opis celostnega pristopa k teritorialnemu razvoju, pri katerem se upoštevajo vsebina in cilji operativnega programa in
partnerski sporazum ter iz katerega je razvidno, kako prispeva k doseganju programskih ciljev in pričakovanih rezultatov.

<4.0 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.1

Ukrepi lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (če je ustrezno)
(sklic: točka (a) člena 96(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013)
Pristop k uporabi instrumentov lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in načela za opredelitev področij, na
katerih se bo izvajal.

<4.1 type="S" maxlength="7000" input="M" PA=Y>

4.2

Celostni ukrepi za trajnostni urbani razvoj (če je ustrezno)
(sklic: točka (b) člena 96(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013; člen 7(2) in (3) Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega
parlamenta in Sveta (1))
Če je ustrezno, okvirni znesek podpore iz ESRR za celostne ukrepe na področju trajnostnega urbanega razvoja, ki
se izvajajo v skladu z določbami člena 7(2) Uredbe (EU) št. 1301/2013, ter okvirna dodelitev podpore iz ESS za
celostne ukrepe.

<4.2.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

Preglednica 20
Celostni ukrepi za trajnostni urbani razvoj – okvirni zneski podpore iz ESRR in ESS
Sklad

<4.2.2 type="S" input="G">

Podpora iz ESRR in ESS (okvirno)
(v EUR)

<4.2.3 type="N" input="M">

Delež skupne dodelitve iz sklada za
program

<4.2.3 type="P" input="G">

Skupaj ESRR
Skupaj ESS
SKUPAJ ESRR + ESS

4.3

Celostne teritorialne naložbe (če je ustrezno)
(sklic: točka (c) člena 96(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013)
Pristop k uporabi celostnih teritorialnih naložb (kakor so opredeljene v členu 36 Uredbe (EU) št. 1303/2013),
razen v primerih iz točke 4.2, in okvirna finančna dodelitev za te naložbe iz posamezne prednostne osi.

<4.3.1 type="S" maxlength="5000" input="M PA=Y">

(1) Uredba (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o
posebnih določbah glede cilja "naložbe za rast in delovna mesta" ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 (UL L 347, 20.12.2013,
str. 289).

SL
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Preglednica 21
Okvirna dodeljena finančna sredstva za celostne teritorialne naložbe, razen tistih iz točke 4.2.
(agregatni znesek)

Sklad

Okvirna finančna dodelitev (podpora
Unije) (v EUR)

<4.3.3 type="S" input="G" PA=Y>

<4.3.4 type="N" input="M" PA=Y>

Prednostna os

<4.3.2 type="S" input="G" PA=Y>

Skupaj

4.4

Ureditve za medregionalne in transnacionalne ukrepe v okviru operativnega programa, kadar se upra
vičenci nahajajo vsaj v eni od drugih držav članic (če je ustrezno)
(sklic: točka (d) člena 96(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

<4.4.1 type="S" maxlength="3500" input="M" PA=Y>

4.5

Prispevek ukrepov, načrtovanih v okviru programa, k makroregionalnim strategijam in strategijam za
morske bazene glede na potrebe programskega območja, ki jih opredeli država članica (če je ustrezno)
(kadar države članice in regije sodelujejo v makroregionalnih strategijah in strategijah za morske bazene)
(sklic: točka (e) člena 96(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

<4.4.2 type="S" maxlength="3500" input="M">

ODDELEK 5
POSEBNE POTREBE GEOGRAFSKIH OBMOČIJ, KI JIH JE NAJBOLJ PRIZADELA REVŠČINA, ALI CILJNIH SKUPIN, KI JIM
NAJBOLJ GROZI DISKRIMINACIJA ALI SOCIALNA IZKLJUČENOST
(sklic: točka (a) člena 96(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013)
5.1

Geografska območja, ki jih je najbolj prizadela revščina / ciljne skupine, ki jim najbolj grozi diskrimi
nacija ali socialna izključenost

<5.1.1 type="S" maxlength="7000" input="M" Decision= N PA=Y>

5.2

Strategija za obravnavanje posebnih potreb geografskih območij, ki jih je najbolj prizadela revščina /
ciljnih skupin, ki jim najbolj grozi diskriminacija ali socialna izključenost, in, če je ustrezno, prispevek k
celostnemu pristopu, ki je določen v partnerskem sporazumu

<5.2.1 type="S" maxlength="7000" input="M" Decision= N PA=Y>
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Preglednica 22
Ukrepi za obravnavo posebnih potreb geografskih območij, ki jih je najbolj prizadela revščina / ciljnih
skupin, ki jim najbolj grozi diskriminacija ali socialna izključenost (1)

Ciljna skupina /
geografsko območje

Glavne vrste načr
tovanih ukrepov v
okviru celostnega
pristopa

<5.2.3type="S"
maxlength=
"1500"
input="M" Deci
sion= N PA=Y>

<5.2.2 type="S"
maxlength="255"
input="M" Deci
sion=N PA=Y>

Sklad

Prednostna os

<5.2.4
type="S"
input="S"
Decision= N
PA=Y>

<5.2.6
type="S"
input="S"
Decision= N
PA=Y>

Kategorija regije

Prednostna naložba

<5.2.7 type="S"
input="S" Deci
sion= N PA=Y>

<5.2.5 type="S"
input="S" PA=Y>

ODDELEK 6
POSEBNE POTREBE GEOGRAFSKIH OBMOČIJ, KI SO PRIZADETA ZARADI HUDIH IN STALNIH NEUGODNIH
NARAVNIH ALI DEMOGRAFSKIH RAZMER (ČE JE USTREZNO)
(sklic: točka (b) člena 96(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013)
<6.1 type="S" maxlength="5000" input="M" Decisions=N PA=Y>

ODDELEK 7
ORGANI, PRISTOJNI ZA UPRAVLJANJE, NADZOR IN REVIZIJO, TER VLOGA USTREZNIH PARTNERJEV
(sklic: člen 96(5) Uredbe (EU) št. 1303/2013)
7.1

Ustrezni organi
(sklic: točki (a) in (b) člena 96(5) Uredbe (EU) št. 1303/2013)
Preglednica 23
Ustrezni organi

Organ

<7.1.1 type="S"
sion=N "SME">

input="S"

Deci

Naziv organa in oddelka ali enote

Vodja organa (položaj ali delovno mesto)

<7.1.2 type="S" maxlength= "255"
input="M" Decision=N "SME">

<7.1.3 type="S" maxlength= "255"
input="M" Decision=N "SME">

Organ upravljanja

Organ za potrjevanje, če je ustrezno

Revizijski organ

Organ, ki mu Komisija nakazuje
izplačila

(1) Če program zajema več kot eno kategorijo regij, bo morda potrebna razčlenitev po kategorijah regij.
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Vključitev ustreznih partnerjev
(sklic: točka (c) člena 96(5) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

7.2.1

Sprejeti ukrepi za vključitev ustreznih partnerjev v pripravo operativnega programa ter vloga teh partnerjev
pri izvajanju, spremljanju in vrednotenju programa
<7.2.1 type="S" maxlength="14000" input="M" Decisions=N "SME">

7.2.2

Globalna nepovratna sredstva (za ESS, če je ustrezno)
(sklic: člen 6(1) Uredbe (EU) št. 1304/2013)
<7.2.2 type="S" maxlength="5000" input="M" Decisions=N>

7.2.3

Znesek dodeljenih sredstev za krepitev zmogljivosti (za ESS, če je ustrezno)
(sklic: člen 6(2) in (3) Uredbe (EU) št. 1304/2013)
<7.2.3 type="S" maxlength="14000" input="M" Decisions=N>

ODDELEK 8
USKLAJEVANJE MED SKLADI, EKSRP, ESPR TER DRUGIMI INSTRUMENTI FINANCIRANJA NA RAVNI UNIJE IN
NACIONALNI RAVNI TER Z EIB
(sklic: točka (a) člena 96(6) Uredbe (EU) št. 1303/2013)
Mehanizmi, ki zagotavljajo usklajevanje med skladi, Evropskim kmetijskim skladom za razvoj podeželja (EKSRP), Evrop
skim skladom za pomorstvo in ribištvo (ESPR) ter drugimi instrumenti financiranja na ravni Unije in nacionalni ravni ter
z Evropsko investicijsko banko (EIB), ob upoštevanju ustreznih določb iz skupnega strateškega okvira.

<8.1 type=‘S’ maxlength=‘14000’ input=‘M’ Decisions=N PA=Y>

ODDELEK 9
PREDHODNE POGOJENOSTI
(sklic: točka (b) člena 96(6) Uredbe (EU) št. 1303/2013)
9.1

Predhodne pogojenosti
Informacije v zvezi z oceno veljavnosti in izpolnjevanjem predhodnih pogojenosti (neobvezno)

<9.0 type="S" maxlength="14000" input="M" PA=Y>

Preglednica 24
Veljavne predhodne pogojenosti in ocena njihovega izpolnjevanja

Predhodna
pogojenost

<9.1.1 type="S"
maxlength=
"500" input="S"
PA=Y"SME">

Prednostne osi, za
Predhodna pogojenost je
katere velja pogoje
izpolnjena (da/ne/delno)
nost

<9.1.2 type="S"
maxlength=
"100" input="S"
PA=Y "SME">

<9.1.3 type="C"
input="G" PA=Y
"SME">

Merila

<9.1.4 type="S"
maxlength=
"500" input="S"
PA=Y "SME">

Merila so izpolnjena
(da/ne)

<9.1.5 type="B"
input="S" PA=Y
"SME">

Sklic
(sklic na strategije, pravne akte ali
druge zadevne dokumente,
vključno z ustreznimi oddelki,
členi ali odstavki, skupaj z
navedbo spletne povezave ali
dostopom do celotnega besedila)

<9.1.6 type="S" maxlength=
"500" input="M" PA=Y
"SME">

Pojasnila

<9.1.7 type="S"
maxlength=
"1000"
input="M" PA=Y
"SME">
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Opis ukrepov za izpolnitev predhodnih pogojenosti, navedba pristojnih organov in časovni načrt za
izvedbo teh ukrepov (1)
Preglednica 25
Ukrepi za izpolnitev veljavnih splošnih predhodnih pogojenosti
Splošna predhodna
pogojenost

<9.2.1 type="S"
maxlength="500"
input="G" PA=Y
"SME">

Neizpolnjena merila

<9.2.2 type="S"
maxlength="500"
input="G" PA=Y
"SME">

Načrtovani ukrepi

Rok (datum)

<9.2.3 type="S"
maxlength="1000"
input="M" PA=Y
"SME">

<9.2.4 type="D"
input="M" PA=Y
"SME">

Pristojni organi

<9.2.5 type="S"
maxlength="500"
input="M" PA=Y
"SME">

Preglednica 26
Ukrepi za izpolnitev veljavnih tematskih predhodnih pogojenosti
Tematska predhodna
pogojenost

<9.2.1 type="S"
maxlength="500"
input="G" PA=Y
"SME" TA- "NA">

1. X

Neizpolnjena merila

Načrtovani ukrepi

Rok (datum)

Pristojni organi

<9.2.2 type="S"
maxlength="500"
input="G" PA=Y
"SME"
TA- "NA">

<9.2.3 type="S"
maxlength="1000"
input="M" PA=Y
"SME"
TA- "NA">

<9.2.4 type="D"
input="M " PA=Y
"SME"
TA- "NA">

<9.2.5 type="S"
maxlength="500"
input="M" PA=Y
"SME"
TA- "NA">

ukrep 1

rok za ukrep 1

ukrep 2

rok za ukrep 2

ODDELEK 10
ZMANJŠANJE ADMINISTRATIVNEGA BREMENA ZA UPRAVIČENCE
(sklic: točka (c) člena 96(6) Uredbe (EU) št. 1303/2013)
Povzetek ocene administrativnega bremena za upravičence in po potrebi načrtovani ukrepi skupaj z okvirnim časovnim
načrtom za zmanjševanje administrativnega bremena
<10.0 type="S" maxlength="7000" input="M" decision=N PA=Y>

ODDELEK 11
HORIZONTALNA NAČELA
(sklic: člen 96(7) Uredbe (EU) št. 1303/2013)
11.1

Trajnostni razvoj
Opis posebnih ukrepov za upoštevanje okoljevarstvenih zahtev, učinkovite izrabe virov, blažitve podnebnih
sprememb in prilagajanja nanje, pripravljenosti na nesreče ter preprečevanja in obvladovanja tveganj pri izbiri
operacij.
<13.1 type="S" maxlength="5500" input="M" decision=N>

(1) Preglednici 25 in 26 se navezujeta samo na veljavne splošne in tematske predhodne pogojenosti, ki v času predložitve programa niso
izpolnjene ali so izpolnjene le delno (glej preglednico 24).
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Enake možnosti moških in žensk ter nediskriminacija
Opis posebnih ukrepov za spodbujanje enakih možnosti in preprečevanje diskriminacije na podlagi spola, rase ali
narodnosti, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti med pripravo, oblikovanjem in
izvajanjem operativnega programa, zlasti v zvezi z dostopom do financiranja, ob upoštevanju potreb različnih
ciljnih skupin, ki jim grozi taka diskriminacija, ter zlasti zahtev za zagotavljanje dostopnosti invalidnim osebam.
<13.2 type="S" maxlength="5500" input="M" decision=N>

11.3

Enakost moških in žensk
Opis prispevka operativnega programa k spodbujanju enakosti moških in žensk ter, če je ustrezno, ureditev za
zagotovitev vključitve vidika enakosti spolov v operativni program in njegovo izvajanje.
<13.2 type="S" maxlength="5500" input="M" decision=N>

ODDELEK 12
LOČENI ELEMENTI
12.1

Večji projekti, ki se bodo izvajali v programskem obdobju
(sklic: točka (e) člena 96(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013)
Preglednica 27
Seznam velikih projektov

Projekt

<12.1.1 type="S"
maxlength="500"
input="S" deci
sion=N>

12.2

Datum načrtovane
priglasitve/predložitve
(leto, četrtletje)

Načrtovani začetek izva
janja
(leto, četrtletje)

<12.1.2 type="D"
input="M" deci
sion=N>

<12.1.3 type="D"
input="M" deci
sion=N>

Načrtovani datum
zaključka
(leto, četrtletje)

<12.1.4 type="D"
input="M" deci
sion=N>

Prednostne osi / pred
nostne naložbe

<12.1.5 type="S" "
input="S" decision=N>

Okvir uspešnosti operativnega programa
Preglednica 28
Okvir uspešnosti po skladih in kategorijah regij (zbirna preglednica)

Prednostna os

<12.2.1
type="S"
input="G">

Sklad

<12.2.2
type="S"
input="G">

Kategorija regije

<12.2.3
type="S"
input="G">

Kazalnik ali
ključna faza
izvajanja

<12.2.4
type="S"
input="G">

Merska enota,
če je ustrezno

Mejnik za leto
2018

Končna ciljna
vrednost (za leto
2023) (1)
m

<12.2.5
type="S"
input="G">

<12.2.6
type="S"
input="G">

<12.2.7
type="S"

(1) Ciljna vrednost je lahko predstavljena v obliki seštevka (moški in ženske skupaj) ali razčlenjeno po spolu.

12.3

Ustrezni partnerji, vključeni v pripravo programa
<12.3 type="S" maxlength="10500" input="M" decision=N>

ž

s
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PRILOGE (v sistem za elektronsko izmenjavo podatkov se naložijo kot ločene datoteke):
— Osnutek poročila o predhodnem vrednotenju skupaj s povzetkom (obvezno)
(sklic: člen 55(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013)
— Dokumenti v zvezi z oceno veljavnosti in izpolnjevanjem predhodnih pogojenosti (če je ustrezno)
— Mnenje nacionalnih organov za enakost glede oddelkov 11.2 in 11.3 (če je ustrezno) (sklic: člen 96(7) Uredbe (EU) št.
1303/2013)
— Povzetek operativnega programa za državljane (če je ustrezno)
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PRILOGA II
VZOREC ZA PROGRAME SODELOVANJA V OKVIRU CILJA „EVROPSKO TERITORIALNO SODELOVANJE“

Številka CCI

<0.1 type=‘S’ maxlength=‘15’ input=‘S’> (1)

Naslov

<0.2 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

Različica

<0.3 type=‘N’ input=‘G’>

Prvo leto

<0.4 type=‘N’ maxlength=‘4’ input=‘M’>

Zadnje leto

<0.5 type=‘N’ maxlength=‘4’ input=‘M’>>

Upravičen od

<0.6 type=‘D’ input=‘G’>

Upravičen do

<0.7 type=‘D’ input=‘G’>>

Številka sklepa Komisije

<0.8 type=‘S’ input=‘G’>>

Datum sklepa Komisije

<0.9 type=‘D’ input=‘G’>>

Številka sklepa države članice o spremembi

<0.10 type=‘S’ maxlength=‘20’ input=‘M’>>

Datum sklepa države članice o spremembi

<0.11 type=‘D’ input=‘M’>>

Datum začetka veljavnosti sklepa države
članice o spremembi

<0.12 type=‘D’ input=‘M’>>

Regije na ravni NUTS, ki so zajete v programu
sodelovanja

<0.13 type=‘S’ input=‘S’>>

(1) Legenda:
vrsta: N = številka, D = datum, S = niz, C = potrditveno polje, P = odstotek, B = Boolov operator
sklep: N = ni del sklepa Komisije o odobritvi programa sodelovanja
vnos: M = ročno, S = izbira, G = ustvari sistem„maxlength“= največje možno število znakov, vključno s presledki

ODDELEK 1
STRATEGIJA ZA PRISPEVEK PROGRAMA SODELOVANJA K STRATEGIJI UNIJE ZA PAMETNO, TRAJNOSTNO IN
VKLJUČUJOČO RAST TER K URESNIČEVANJU EKONOMSKE, SOCIALNE IN TERITORIALNE KOHEZIJE
(sklic: člen 27(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (1) ter točka (a) člena 8(2) Uredbe (EU) št.
1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (2))
1.1

Strategija za prispevek programa sodelovanja k strategiji Unije za pametno, trajnostno in vključu
jočo rast ter k uresničevanju ekonomske, socialne in teritorialne kohezije

1.1.1.

Opis strategije za prispevek programa sodelovanja k izvajanju strategije Unije za pametno, trajnostno in
vključujočo rast ter k uresničevanju ekonomske, socialne in teritorialne kohezije.
<1.1.1 type=‘S’ maxlength=‘70000’ input=‘M’>

(1) Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za
regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem
skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezij
skem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L 347, 20.12.2013,
str. 320).
2
( ) Uredba (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o posebnih določbah za podporo cilju
„evropsko teritorialno sodelovanje“ iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (UL L 347, 20.12.2013, str. 259).
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Utemeljitev izbire tematskih ciljev in ustreznih prednostnih naložb glede na skupni strateški okvir ter na
podlagi analize potreb znotraj programskega območja kot celote in temu ustrezno izbrane strategije, ki po
potrebi obravnava manjkajoče povezave v čezmejni infrastrukturi, ob upoštevanju rezultatov predhodnega
vrednotenja.
Preglednica 1
Utemeljitev izbire tematskih ciljev in prednostnih naložb
Izbrani tematski cilj

<1.1.2 type=‘S’ input=‘S’>

1.2

Izbrana prednostna naložba

<1.1.3 type=‘S’ input=‘S’>

Utemeljitev izbire

<1.1.4 type=‘S’ maxlength=‘1000’
input=‘M’>

Utemeljitev finančne dodelitve
Utemeljitev finančne dodelitve (tj. podpore Unije) za vsak tematski cilj in, če je ustrezno, za vsako pred
nostno naložbo v skladu z zahtevami glede tematske osredotočenosti ter ob upoštevanju predhodnega
vrednotenja.
<1.2.1 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’>
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Preglednica 2
Pregled naložbene strategije programa sodelovanja
Prednostna os

ESRR (4)

<1.2.3type=‘N’
input=‘G’>

EIS (5) (če je ustrezno)

IPA (6) (če je ustrezno)

<1.2.4 type=‘S’
input=‘G’><1.2.9
type=‘P’ input=‘G’>

<1.2.5 type=‘S’
input=‘G’><1.2.1
0type=‘P’ input=‘G’>

Predstavitev deležev, ki ustrezajo zneskom EIS in IPA, je odvisna od izbranega načina upravljanja.
Naslov tematskega cilja (ne uporablja se za tehnično pomoč).
Naslov prednostne naložbe (ne uporablja se za tehnično pomoč).
Evropski sklad za regionalni razvoj.
Evropski instrument sosedstva.
Instrument za predpristopno pomoč.

Tematski cilj (2)

<1.2.6 type=‘S’
input=‘G’>

Prednostne naložbe (3)

Posebni cilji, ki ustrezajo
prednostnim naložbam

Kazalniki rezultatov, ki
ustrezajo posebnemu
cilju

<1.2.7 type=‘S’
input=‘G’>

<1.2.8 type=‘S’
input=‘G’>

<1.2.9 type=‘S’
input=‘G’>

Uradni list Evropske unije

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

<1.2.2 type=‘S’
input=‘G’>

Delež (v %) skupne podpore Unije za program sodelovanja (po skladih) (1)

SL

<1.2.1 type=‘S’
input=‘G’>

Podpora iz ESRR (v
EUR)
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ODDELEK 2
PREDNOSTNE OSI
(sklic: točki (b) in (c) člena 8(2) Uredbe (EU) št. 1299/2013)
2.A.

Opis prednostnih osi, razen tehnične pomoči
(sklic: točka (b) člena 8(2) Uredbe (EU) št. 1299/2013)

2.A.1.

2.A.2.

Prednostna os (ponovi se za vsako prednostno os)
Identifikator prednostne osi

<2A.1 type=‘N’ input=‘G’>

Naslov prednostne osi

<2A.2 type=‘S’ maxlength=‘500’ input=‘M’>



Celotna prednostna os se bo izva
jala zgolj s finančnimi instrumenti

<2A.3 type=‘C’ input=‘M’>



Celotna prednostna os se bo izva
jala zgolj s finančnimi instrumenti,
vzpostavljenimi na ravni Unije

<2A.4 type=‘C’ input=‘M’>



Celotna prednostna os se bo izva
jala z ukrepi lokalnega razvoja, ki
ga vodi skupnost

<2A.5 type=‘C’ input=‘M’>

Utemeljitev vzpostavitve prednostne osi, ki zajema več kot en tematski cilj (če je ustrezno)
(sklic: člen 8(1) Uredbe (EU) št. 1299/2013)
<2.A.0 type=‘S’ maxlength=‘3 500’ input=‘M’>

2.A.3.

2.A.4.

Sklad in osnova za izračun podpore Unije (ponovi se za vsak sklad v okviru prednostne osi)
Sklad

<2A.6 type=‘S’ input=‘S’>

Osnova za izračun (skupni upravičeni
izdatki ali upravičeni javni izdatki)

<2A.8 type=‘S’ input=‘S’>

Prednostna naložba (ponovi se za vsako prednostno naložbo v okviru prednostne osi)
(sklic: točka (b)(i) člena 8(2) Uredbe (EU) št. 1299/2013)
Prednostna naložba

2.A.5

<2A.7 type=‘S’ input=‘S’>

Posebni cilji, ki ustrezajo prednostni naložbi, in pričakovani rezultati (ponovi se za vsak posebni cilj v
okviru prednostne naložbe)
(sklic: točki (b)(i) in (ii) člena 8(2) Uredbe (EU) št. 1299/2013)
Identifikator

<2A.1.1 type=‘N’ input=‘G’>

Posebni cilj

<2A.1.2 type=‘S’ maxlength=‘500’ input=‘M’>

Rezultati, ki naj bi jih države članice
dosegle s podporo Unije

<2A.1.3 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>
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Preglednica 3
Kazalniki rezultatov za posamezni program (po posebnih ciljih)
(sklic: točka (b)(ii) člena 8(2) Uredbe (EU) št. 1299/2013)
Identifikator

<2A.1.4
type=‘S’
maxlength=‘5’
input=‘M’>

Kazalnik

<2A.1.5
type=‘S’
maxlength=‘
255’
input=‘M’>

Merska enota

<2A.1.6
type=‘S’
input=‘M’>

Izhodiščna
vrednost

Ciljna vred
Izhodiščno leto nost (1) (za leto
2023)

Številčno
opredeljeno
<2A.1.8
type=‘N’
input=‘M’>

<2A.1.9
type=‘N’
input=‘M’>

Opisno opre
deljeno
<2A.1.8
type=‘S’
maxlength=‘
100’
input=‘M’

Številčno
opredeljeno
<2A.1.10
type=‘N’
input=‘M’>

Vir podatkov

Pogostnost
poročanja

<2A.1.11
type=‘S’
maxlength=‘
200’
input=‘M’>

<2A.1.12
type=‘S’
maxlength=‘1
00’
input=‘M’>

Opisno opre
deljeno
<2A.1.10
type=‘S’
maxlength=‘
100’
input=‘M’>

(1) Ciljne vrednosti so lahko opredeljene opisno ali številčno.

2.A.6.

Ukrepi, ki jim je namenjena podpora v okviru prednostne naložbe (po prednostnih naložbah)

2.A.6.1.

Opis vrste in primerov ukrepov, ki jim je namenjena podpora, in njihovega pričakovanega prispevka k posebnim ciljem,
po potrebi vključno z opredelitvijo glavnih ciljnih skupin, posebnih ozemelj, na katera se nanašajo, in vrst upravičencev
(sklic: točka (b)(iii) člena 8(2) Uredbe (EU) št. 1299/2013)
Prednostna naložba

<2A.2.1.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.2.1.2 type=‘S’ maxlength=‘14000’ input=‘M’>

2.A.6.2.

Vodilna načela za izbiro operacij
(sklic: točka (b)(iii) člena 8(2) Uredbe (EU) št. 1299/2013)
Prednostna naložba

<2A.2.2.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.2.2.2 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>

2.A.6.3.

Načrtovana uporaba finančnih instrumentov (če je ustrezno)
(sklic: točka (b)(iii) člena 8(2) Uredbe (EU) št. 1299/2013)
Prednostna naložba

<2A.2.3.1 type=‘S’ input=‘S’>

Načrtovana uporaba finančnih instru
mentov

<2A.2.3.2 type=‘C’ input=‘M’>

<2A.2.3.3 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’>

2.A.6.4.

Načrtovana uporaba velikih projektov (če je ustrezno)
(sklic: točka (b)(iii) člena 8(2) Uredbe (EU) št. 1299/2013)
Prednostna naložba

<2A.2.4.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.2.4.2 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>
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Kazalniki učinka (po prednostnih naložbah)
(sklic: točka (b)(iv) člena 8(2) Uredbe (EU) št. 1299/2013)
Preglednica 4
Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program

Identifikator

Kazalnik (navedba
kazalnika)

Merska enota

<2A.2.5.1 type=‘S’
input=‘S’>

<2A.2.5.2
type=‘S’ input=‘S’>

<2A.2.5.3
type=‘S’ input=‘S’>

2.A.7.

Ciljna vrednost (za
leto 2023)

<2A.2.5.6
type=‘N’
input=‘M’>

Vir podatkov

<2A.2.5.7
type=‘S’
maxlength=‘200’
input=‘M’>

Pogostnost poročanja

<2A.2.5.8 type=‘S’
maxlength=‘100’
input=‘M’>

Okvir uspešnosti
(sklic: točka (b)(v) člena 8(2) Uredbe (EU) št. 1299/2013 in Priloga II k Uredbi (EU) št. 1303/2013)
Preglednica 5
Okvir uspešnosti prednostne osi
Vrsta kazal
nika

Prednost-na
os

<2A.3.1
type=‘S’
input=‘S’>

(ključna faza
izvajanja,
finančni
Identifi-kator
kazalnik,
kazalnik
učinka ali, če
je ustrezno,
kazalnik
rezultatov)

<2A.3.2
type=‘S’
input=‘S’>

Faza izva
janja
ali
finančni
kazalnik
<2A.3.3
type=‘S’
maxlength
=‘5’
input=‘M’>
Kazalnik
učinka ali
rezultatov
<2A.3.3
type=‘S’
input=‘S’>

Kazalnik ali
ključna faza
izvajanja

Merska
enota, če je
ustrezno

Faza izva
janja
ali
finančni
kazalnik
<2A.3.4
type=‘S’
maxlength
=‘255’
input=‘M’>
Kazalnik
učinka ali
rezultatov
<2A.4.4
type=‘S’
input=‘G’
or ‘M’>

Faza izva
janja
ali
finančni
kazalnik
<2A.3.5
type=‘S’
input=‘M’>
Kazalnik
učinka ali
rezultatov
<2A.3.5
type=‘S’
input=‘G’
or ‘M’>

Mejnik za
leto 2018

<2A.3.7
type=‘S’
maxlength
=‘255’
input=‘M’>

Razlaga rele
Končna ciljna
vantnosti
vrednost (za Vir podatkov
kazalnika, če je
leto 2023)
ustrezno

<2A.3.8
type=‘S’
input=‘M’>
Kazalnik
učinka ali
rezultatov
<2A.3.8
type=‘S’
input=‘M’>

<2A.3.9
type=‘S’
maxlength
=‘200’
input=‘M’>
Kazalnik
učinka ali
rezultatov
<2A.3.9
type=‘S’
input=‘M’>

Dodatne opisne informacije o vzpostavitvi okvira uspešnosti
(neobvezno)
<2A.3.11 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’>
2.A.8.

Kategorije intervencij
(sklic: točka (b)(vii) člena 8(2) Uredbe (EU) št. 1299/2013)

<2A.3.10
type=‘S’
maxlength=‘5
00’
input=‘M’>
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Ustrezne kategorije intervencij glede na vsebino prednostne osi po nomenklaturi, ki jo sprejme Komisija, in
okvirna razčlenitev podpore Unije.
Preglednice 6–9
Kategorije intervencij
Preglednica 6
Razsežnost 1 Področje intervencije
Prednostna os

<2A.4.1.1 type=‘S’ input=‘S’
Decision=N>

Koda

<2A.4.1.1 type=‘S’ input=‘S’
Decision=N>

Znesek (v EUR)

<2A.4.1.3 type=‘N’ input=‘M’
Decision=N>

Preglednica 7
Razsežnost 2 Oblika financiranja
Prednostna os

<2A.4.1.4 type=‘S’ input=‘S’
Decision=N>

Koda

<2A.4.1.5 type=‘S’ input=‘S’
Decision=N>

Znesek (v EUR)

<2A.4.1.6 type=‘N’ input=‘M’
Decision=N>

Preglednica 8
Razsežnost 3 Vrsta ozemlja
Prednostna os

<2A.4.1.7 type=‘S’ input=‘S’
Decision=N>

Koda

<2A.4.1.8 type=‘S’ input=‘S’
Decision=N>

Znesek (v EUR)

<2A.4.1.9 type=‘N’ input=‘M’
Decision=N>

Preglednica 9
Razsežnost 6 Teritorialni mehanizmi izvajanja
Prednostna os

<2A.4.1.10 type=‘S’ input=‘S’
Decision=N>

2.A.9.

Koda

<2A.4.1.11 type=‘S’ input=‘S’
Decision=N>

Znesek (v EUR)

<2A.4.1.12 type=‘N’ input=‘M’
Decision=N>

Povzetek načrtovane uporabe tehnične pomoči, vključno z ukrepi za krepitev administrativne usposo
bljenosti organov, ki sodelujejo pri upravljanju in nadzoru programov in upravičencev, kadar so takšni
ukrepi potrebni, in po potrebi ukrepov za krepitev administrativne usposobljenosti ustreznih partnerjev,
ki sodelujejo pri izvajanju programov (če je ustrezno)
(sklic: točka (b)(vi) člena 8(2) Uredbe (EU) št. 1299/2013)
Prednostna os

<3A.5.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2A.5.2 type=‘S’ maxlength=‘2000’ input=‘M’>
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Opis prednostih osi za tehnično pomoč
(sklic: točka (c) člena 8(2) Uredbe (EU) št. 1299/2013)

2.B.1

2.B.2

2.B.3.

Prednostna os
Identifikator

<2B.0.1 type=‘N’ maxlength=‘5’ input=‘G’>

Naslov

<2B.0.2 type=‘S’ maxlength=‘255’ input=‘M’>

Sklad in osnova za izračun podpore Unije (ponovi se za vsak sklad v okviru prednostne osi)
Sklad

<2B.0.3 type=‘S’ input=‘S’>

Osnova za izračun (skupni upravičeni
izdatki ali upravičeni javni izdatki)

<2B.0.4 type=‘S’ input=‘S’>

Posebni cilji in pričakovani rezultati
(sklic: točki (c)(i) in (ii) člena 8(2) Uredbe (EU) št. 1299/2013)
Posebni cilj (ponovi se za vsak posebni cilj)
Identifikator

<2B.1.1 type=‘N’ maxlength=‘5’ input=‘G’>

Posebni cilj

<2B.1.2 type=‘S’ maxlength=‘500’ input=‘M’>

Rezultati, ki naj bi jih države članice
dosegle s podporo Unije (1)

<2B.1.3 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>

(1) Če podpora Unije za tehnično pomoč v okviru programa sodelovanja presega 15 milijonov EUR.

2.B.4.

Kazalniki rezultatov (1)
Preglednica 10
Kazalniki rezultatov za posamezni program (po posebnih ciljih)
(sklic: točka (c)(ii) člena 8(2) Uredbe (EU) št. 1299/2013)

Identifikator

<2.B.2.1
type=‘S’
maxlength=‘5’
input=‘M’>

Kazalnik

Merska enota

<2.B.2.2
type=‘S’
maxlength=‘2
55’
input=‘M’>

<2.B.2.3
type=‘S’
input=‘M’>

Izhodiščna
vrednost

Izhodiščno
leto

Ciljna vrednost (1)
(za leto 2023)

Vir podatkov

Pogostnost
poročanja

Številčno
opredeljena
<2.B.2.4
type=‘N’
input=‘M’>

<2.B.2.5
type=‘N’
input=‘M’>

Številčno opre
deljena
<2.B.2.6
type=‘N’
input=‘M’>

<2.B.2.7
type=‘S’
maxlength=‘
100’
input=‘M’>

<2.B.2.8
type=‘S’
maxlength=‘1
00’
input=‘M’>

Opisno oprede
ljeno
<2A.1.10
type=‘S’
maxlength=‘1
00’ input=‘M’>

(1) Ciljne vrednosti so lahko opredeljene opisno ali številčno.

(1) Če je objektivno utemeljeno glede na vsebino ukrepov in če podpora Unije za tehnično pomoč v okviru programa sodelovanja presega
15 milijonov EUR.
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Ukrepi, ki jim je namenjena podpora, in njihov pričakovani prispevek k posebnim ciljem (po prednostnih
oseh)
(sklic: točka (c)(iii) člena 8(2) Uredbe (EU) št. 1299/2013)

2.B.5.1.

Opis ukrepov, ki jim je namenjena podpora, in njihov pričakovani prispevek k posebnim ciljem
(sklic: točka (c)(iii) člena 8(2) Uredbe (EU) št. 1299/2013)

Prednostna os

<2.B.3.1.1 type=‘S’ input=‘S’>

<2.B.3.1.2 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’>

2.B.5.2

Kazalniki učinka, ki naj bi prispevali k rezultatom (po prednostnih oseh)
(sklic: točka (c)(iv) člena 8(2) Uredbe (EU) št. 1299/2013)
Preglednica 11
Kazalniki učinka

Identifikator

<2.B.3.2.1 type=‘S’
maxlength=‘5’ input=‘M’>

2.B.6.

Kazalnik

Merska enota

<2.B.2.2.2 type=‘S’
maxlength=‘255’
input=‘M’>

<2.B.3.2.3 type=‘S’
input=‘M’>

Ciljna vrednost (za leto
2023)
(neobvezno)

<2.B.3.2.4 type=‘N’
input=‘M’>

Vir podatkov

<2.B.3.2.5 type=‘S’
maxlength=‘100’
input=‘M’>

Kategorije intervencij
(sklic: točka (c)(v) člena 8(2) Uredbe (EU) št. 1299/2013)
Ustrezne kategorije intervencij po nomenklaturi, ki jo sprejme Komisija, in okvirna razčlenitev podpore
Unije.
Preglednice 12–14
Kategorije intervencij
Preglednica 12
Razsežnost 1 Področje intervencije
Prednostna os

<2B.4.1.1 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

Koda

<2B.4.1.2
sion=N>

type=‘S’

Znesek (v EUR)

input=‘S’

Deci

<2B.4.1.3 type=‘N’ input=‘M Decision=N
’>
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Preglednica 13
Razsežnost 2 Oblika financiranja
Prednostna os

Koda

<2B.4.2.1 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2B.4.2.2
sion=N>

type=‘S’

Znesek (v EUR)

input=‘S’

Deci

<2B.4.2.3
sion=N>

type=‘N’

input=‘M’

Deci

Preglednica 14
Razsežnost 3 Vrsta ozemlja
Prednostna os

Koda

<2B.4.3.1 type=‘S’ input=‘S’ Decision=N>

<2B.4.3.2 type=‘S’ input=‘N’ Decision=
S>

Znesek (v EUR)

<2B.4.3.3
sion=N>

type=‘N’

input=‘M’

Deci

ODDELEK 3
FINANČNI NAČRT
(sklic: točka (d) člena 8(2) Uredbe (EU) št. 1299/2013)
3.1

Odobrena finančna sredstva iz ESRR (v EUR)
(sklic: točka (d)(i) člena 8(2) Uredbe (EU) št. 1299/2013)
Preglednica 15
Sklad

<3.1.1 type=‘S’
input=‘G’>

ESRR

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Skupaj

<3.1.3
type=‘N’
input=‘M’>

<3.1.4
type=‘N’
input=‘M’>

<3.1.5
type=‘N’
input=‘M’>

<3.1.6
type=‘N’
input=‘M’>

<3.1.7
type=‘N’
input=‘M’>

<3.1.8
type=‘N’
input=‘M’>

<3.1.9
type=‘N’
input=‘M’>

<3.1.10
type=‘N’
input=‘G’>

Zneski IPA
(če je ustre
zno)
Zneski EIS (če
je ustrezno)
Skupaj
3.2.A.

Skupna odobrena finančna sredstva iz ESRR in nacionalno sofinanciranje (v EUR)
(sklic: točka (d)(ii) člena 8(2) Uredbe (EU) št. 1299/2013)
1. V finančni preglednici je določen finančni načrt programa sodelovanja po prednostnih oseh. Če sta v
programu za najbolj oddaljene regije združeni dodelitev za čezmejno sodelovanje in dodelitev za trans
nacionalno sodelovanje, se za vsako od njiju navede ustrezna prednostna os).
2. V finančni preglednici se informativno navedejo prispevki tretjih držav, vključenih v program sodelovanja
(z izjemo prispevkov iz IPA in EIS).
3. Prispevek EIB (1) je prikazan na ravni prednostne osi.

(1) Evropska investicijska banka
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Preglednica 16
Finančni načrt
Osnova za izračun
podpore Unije
Sklad

<3.2.A.2
type=‘S’
input=‘G’>

Prednostna os 1

ESRR
(po
možnosti
z
vključitvijo
prerazporejenih
zneskov iz IPA
in EIS) (1)

<3.2.A.3
type=‘S’
input=‘G’>

ðbÞ ¼ ðcÞ þ ðdÞ

<3.2.A.4
type=‘N’
input=‘M’>

<3.2.A.5
type=‘N’
input=‘G’>

Okvirna razčlenitev nacionalnega
prispevka

Nacionalno javno
financiranje (c)

Nacionalno zasebno
financiranje (d) (*)

<3.2.A.6
type=‘N’
input=‘M’>

<3.2.A.7
type=‘N’
input=‘M’>

IPA
EIS
Prednostna os N

ESRR
(po
možnosti
z
vključitvijo
prerazporejenih
zneskov iz IPA
in EIS)

Financiranje skupaj

Stopnja sofinanci
ranja

ðeÞ ¼ ðaÞ þ ðbÞ

ðf Þ ¼ ðaÞ=ðeÞ (**)

Informativno informacijo

Prispevki tretjih
držav

<3.2.A.8
type=‘N’
input=‘G’>

<3.2.A.9
type=‘P’
input=‘G’>

<3.2.A.10
type=‘N’
input=‘M’>

Prispevki EIB

<3.2.A.11
type=‘N’
input=‘M’>

Uradni list Evropske unije

<3.2.A.1 type=‘S’
input=‘G’>

(skupni upravičeni
stroški ali javni
upravičeni stroški)

Ustrezni nacionalni
prispevek

SL

Prednostna os

Podpora Unije (a)

IPA
EIS
Skupaj

ESRR
IPA
EIS

Skupaj

Skladi skupaj

22.3.2014

(*) Izpolni se le, če so prednostne osi izražene v skupnih stroških.
(**) Stopnja se lahko zaokroži na najbližje celo število v preglednici. Natančna stopnja za povračilo plačil je razmerje (f).
(1) Predstavitev prerazporejenih zneskov iz EIS in IPA je odvisna od izbranega načina upravljanja.
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Razčlenitev po prednostnih oseh in tematskih ciljih
(sklic: točka (d)(ii) člena 8(2) Uredbe (EU) št. 1299/2013)
Preglednica 17
Prednostna os

<3.2.B.1 type=‘S’
input=‘G’>

Tematski cilj

Podpora Unije

<3.2.B.2 type=‘S’
input=‘G’>

<3.2.B.3 type=‘N’
input=‘M’>

Ustrezni nacionalni
prispevek

<3.2.B.4 type=‘N’
input=‘M’>

Financiranje skupaj

<3.2.B.5 type=‘N’
input=‘M’>

Skupaj

Preglednica 18
Okvirni znesek podpore za cilje v zvezi s podnebnimi spremembami
(sklic: člen 27(6) Uredbe (EU) št. 1303/2013) (1)
Prednostna os

<3.2.B.8 type=‘S’ input=‘G’>

Okvirni znesek podpore za cilje v zvezi s
podnebnimi spremembami (v EUR)

Delež skupne dodelitve za program (v %)

<3.2.B.9
sion=N>

<3.2.B.10
sion=N>

type=‘N’

input=‘G’

Deci

type=‘P’

input=‘G’

Deci

Skupaj

ODDELEK 4
CELOSTNI PRISTOP K TERITORIALNEMU RAZVOJU
(sklic: člen 8(3) Uredbe (EU) št. 1299/2013)
Opis celostnega pristopa k teritorialnemu razvoju, pri katerem se upoštevajo vsebina in cilji programa
sodelovanja, tudi v zvezi z regijami in območji iz člena 174(3) PDEU, in partnerski sporazumi sodelujočih
držav članic ter iz katerega je razvidno, kako prispeva k doseganju programskih ciljev in pričakovanih
rezultatov
<4.0 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>
4.1.

Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (če je ustrezno)
Pristop k uporabi instrumentov lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in načela za opredelitev območij, na
katerih se bo izvajal.
(sklic: točka (a) člena 8(3) Uredbe (EU) št. 1299/2013)
<4.1 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’>

4.2.

Celostni ukrepi za trajnostni urbani razvoj (če je ustrezno)
Načela za opredelitev urbanih območij, na katerih se bodo izvajali celostni ukrepi za trajnostni urbani
razvoj, in okvirna dodelitev podpore iz ESRR za te ukrepe
(sklic: točka (b) člena 8(3) Uredbe (EU) št. 1299/2013)
<4.2.1 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>

(1) Ta preglednica se ustvari samodejno na podlagi preglednic s kategorijami intervencij v okviru vsake prednostne osi.
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Preglednica 19
Celostni ukrepi za trajnostni urbani razvoj – okvirni zneski podpore iz ESRR
Okvirni znesek podpore iz ESRR
(v EUR)

Sklad

<4.2.2 type=‘S’ input=‘G’>

<4.2.3 type=‘N’ input=‘M’>

ESRR

4.3.

Celostne teritorialne naložbe (če je ustrezno)
Pristop k uporabi celostnih teritorialnih naložb (kakor so opredeljene v členu 36 Uredbe (EU) št.
1303/2013), razen v primerih iz točke 4.2, in okvirna finančna dodelitev za te naložbe iz posamezne
prednostne osi.

(sklic: točka (c) člena 8(3) Uredbe (EU) št. 1299/2013)

<4.3.1 type=‘S’ maxlength=‘5000’ input=‘M ’>

Preglednica 20
Okvirna finančna dodelitev za instrument celostnih teritorialnih naložb, razen tistih iz točke 4.2 (agregatni
znesek)
Prednostna os

Okvirna finančna dodelitev (podpora Unije) (v EUR)

<4.3.3 type=‘N’ input=‘M’>

<4.3.2 type=‘S’ input=‘G’>

Skupaj

4.4

Prispevek načrtovanih ukrepov k makroregionalnim strategijam in strategijam za morske bazene
glede na potrebe programskega območja, kot jih opredelijo zadevne države članice, in ob upošteva
nju, kjer je to ustrezno, strateško pomembnih projektov, opredeljenih v teh strategijah (če je
ustrezno)
(kadar države članice in regije sodelujejo v makroregionalnih strategijah in strategijah za morske bazene)

(sklic: točka (d) člena 8(3) Uredbe (EU) št. 1299/2013)

<4.4.1.2 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’>

ODDELEK 5
IZVEDBENE DOLOČBE ZA PROGRAM SODELOVANJA
(sklic: člen 8(4) Uredbe (EU) št. 1299/2013)
5.1

Ustrezni organi
(sklic: člen 8(4) Uredbe (EU) št. 1299/2013)

22.3.2014
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Preglednica 21
Pristojni organi
(sklic: točka (a)(i) člena 8(4) Uredbe (EU) št. 1299/2013)
Organ

Naziv organa in oddelka ali enote

Vodja organa (položaj ali delovno mesto)

Organ upravljanja

<5.1.1 type=‘S’ maxlength=‘255’
input=‘M’ decision=‘N’>

<5.1.2 type=‘S’ maxlength=‘255’
input=‘M’ decision=‘N’>

Organ za potrjevanje, če je ustrezno

<5.1.3 type=‘S’ maxlength=‘255’
input=‘M’ decision=‘N’>

<5.1.4 type=‘S’ maxlength=‘255’
input=‘M’ decision=‘N’>

Revizijski organ

<5.1.5 type=‘S’ maxlength=‘255’
input=‘M’ decision=‘N’>

<5.1.6 type=‘S’ maxlength=‘255’
input=‘M’ decision=‘N’>

Organ, ki mu bo Komisija opravila izplačila:

(sklic: točka (b) člena 8(4) Uredbe (EU) št. 1299/2013)



organ upravljanja

<5.1.7 type type=‘C’ input=‘M’>



organ za potrjevanje

<5.1.8 type type=‘C’ input=‘M’>

Preglednica 22
Organ ali organi, ki izvajajo kontrolne in revizijske naloge
(sklic: točki (a)(ii) in (iii) člena 8(4) Uredbe (EU) št. 1299/2013)
Organ

Naziv organa in oddelka ali enote

Vodja organa (položaj ali delovno mesto)

Organ ali organi, določeni za izvajanje
nalog kontrole

<5.1.9 type=‘S’ maxlength=‘255’
input=‘M’>

<5.1.10 type=‘S’ maxlength=‘255’
input=‘M’>

Organ ali organi, določeni za izvajanje
revizijskih nalog

<5.1.11 type=‘S’ maxlength=‘255’
input=‘M’>

<5.1.12 type=‘S’ maxlength=‘255’
input=‘M’>

5.2

Postopek za ustanovitev skupnega sekretariata
(sklic: točka (a)(iv) člena 8(4) Uredbe (EU) št. 1299/2013)
<5.2 type=‘S’ maxlength=‘3500’ input=‘M’>

5.3

Kratek opis ureditve upravljanja in nadzora
(sklic: točka (a)(v) člena 8(4) Uredbe (EU) št. 1299/2013)
<5.3. type=‘S’ maxlength=‘35000’ input=‘M’>

5.4

Porazdelitev odgovornosti med sodelujoče države članice pri finančnih popravkih, ki jih naloži
organ upravljanja ali Komisija
(sklic: točka (a)(vi) člena 8(4) Uredbe (EU) št. 1299/2013)
<5.4 type=‘S’ maxlength=‘10500’ input=‘M’>
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Raba eura (če je ustrezno)
(sklic: člen 28 Uredbe (EU) št. 1299/2013)
Izbrana metoda preračuna izdatkov, nastalih v valuti, ki ni euro.
<5.5. type=‘S’ maxlength=‘2000’ input=‘M’>
<5.1.5. type=‘S’ maxlength=‘2000’ input=‘M’>

5.6

Vključitev partnerjev
(sklic: točka (c) člena 8(4) Uredbe (EU) št. 1299/2013)
Ukrepi, sprejeti za vključitev partnerjev iz člena 5 Uredbe EU št. 1303/2013 v pripravo programa sodelo
vanja, ter vloga teh partnerjev pri pripravi in izvajanju programa sodelovanja, vključno z njihovo vključitvijo
v odbor za spremljanje
<5.6 type=‘S’ maxlength=‘14000’ input=‘M’ Decisions=N>

ODDELEK 6
USKLAJEVANJE
(sklic: točka (a) člena 8(5) Uredbe (EU) št. 1299/2013)
Mehanizmi, ki zagotavljajo uspešno usklajevanje med ESRR, Evropskim socialnim skladom, Kohezijskim
skladom, Evropskim kmetijskim skladom za razvoj podeželja, Evropskim skladom za pomorstvo in ribištvo
in drugimi instrumenti financiranja na ravni Unije in nacionalni ravni, vključno z usklajevanjem in morebi
tnim dopolnjevanjem z Instrumentom za povezovanje Evrope, EIS, Evropskim razvojnim skladom (ERS) in
IPA, kot tudi z EIB, ob upoštevanju določb skupnega strateškega okvira iz Priloge I k Uredbi (EU) št.
1303/2013. Kadar države članice in tretje države sodelujejo v programih sodelovanja, ki vključujejo uporabo
odobrenih sredstev iz ESRR za najbolj oddaljene regije in sredstev iz ERS, mehanizmi za usklajevanje na
ustrezni ravni za bolj uspešno usklajevanje pri njihovi uporabi.
<6.1 type=‘S’ maxlength=‘14000’ input=‘M’ Decisions=N>

ODDELEK 7
ZMANJŠANJE ADMINISTRATIVNEGA BREMENA ZA UPRAVIČENCE
(sklic: točka (b) člena 8(5) Uredbe (EU) št. 1299/2013 (1))
Povzetek ocene administrativnega bremena za upravičence in po potrebi načrtovani ukrepi skupaj z
okvirnim časovnim načrtom za zmanjševanje administrativnega bremena.
<7.0 type=‘S’ maxlength=‘7000’ input=‘M’ decision=N>

ODDELEK 8
HORIZONTALNA NAČELA
(sklic: člen 8(7) Uredbe (EU) št. 1299/2013)
8.1.

Trajnostni razvoj

(2 )

Opis posebnih ukrepov za obravnavanje okoljevarstvenih zahtev, učinkovite izrabe virov, blažitve
podnebnih sprememb in prilagajanja nanje, pripravljenosti na nesreče ter preprečevanja in obvladovanja
tveganj pri izbiri operacij.
<7.1 type=‘S’ maxlength=‘5500’ input=‘M’ decision=N>

(1) Ne zahteva se za programa INTERACT in ESPON.
(2) Ne velja za programe URBACT, INTERACT in ESPON..

22.3.2014
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Enake možnosti moških in žensk ter nediskriminacija (1)
Opis posebnih ukrepov za spodbujanje enakih možnosti in boj proti kakršni koli diskriminaciji na podlagi
spola, rase ali narodnosti, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti med pripravo,
oblikovanjem in izvajanjem programa sodelovanja, zlasti v zvezi z dostopom do financiranja, ob upošte
vanju potreb različnih ciljnih skupin, ki so izpostavljene tveganju take diskriminacije, in posebno zahtev za
zagotovitev dostopnosti invalidom.

<7.2 type=‘S’ maxlength=‘5500’ input=‘M’ decision=N>

8.3.

Enakost moških in žensk
Opis prispevka programa sodelovanja k spodbujanju enakosti moških in žensk ter, kadar je ustrezno,
ureditev za zagotovitev vključitve vidika enakosti spolov v program sodelovanja in njegovo izvajanje.

<7.3 type=‘S’ maxlength=‘5500’ input=‘M’ decision=N>

ODDELEK 9
LOČENI ELEMENTI
9.1.

Veliki projekti, ki se bodo izvajali med programskim obdobjem
(sklic: točka (e) člena 8(2) Uredbe (EU) št. 1299/2013)
Preglednica 23
Seznam velikih projektov (2)
Projekt

<9.1.1 type=‘S’
maxlength=‘500’
input=‘S’ decision=N>

9.2.

Datum načrtovane
priglasitve/predložitve
(leto, četrtletje)

<9.1.2 type=‘D’
input=‘M’ deci
sion=‘N’>

Načrtovani začetek izva
janja
(leto, četrtletje)

<9.1.3 type=‘D’
input=‘M’ deci
sion=‘N’>

Načrtovani datum
zaključka
(leto, četrtletje)

<9.1.4
input=‘M’
sion=‘N’>

type=‘D’
deci

Prednostne osi / pred
nostne naložbe

<9.1.5 type=‘S’ input=‘S
decision=‘N’ ’>

Okvir uspešnosti programa sodelovanja
Preglednica 24
Okvir uspešnosti (zbirna preglednica)
Prednostna os

<9.2.1 type=‘S’
input=‘G’>

9.3

Kazalnik ali ključna faza
izvajanja

<9.2.3 type=‘S’
input=‘G’>

Merska enota, če je
ustrezno

<9.2.4 type=‘S’
input=‘G’>

Mejnik za leto 2018

<9.2.5 type=‘S’
input=‘G’>

Ustrezni partnerji, vključeni v pripravo programa sodelovanja
<9.3 type=‘S’ maxlength=‘15000’ input=‘M’ decision=N>

(1) Ne velja za programe URBACT, INTERACT in ESPON.
(2) Ne velja za programa INTERACT in ESPON.

Končna ciljna vrednost
(za leto 2023)

<9.2.6 type=‘S’
input=‘G’>
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Veljavni pogoji izvajanja programov, ki urejajo finančno upravljanje ter načrtovanje, spremljanje,
vrednotenje in nadzor udeležbe tretjih držav prek prispevkov IPA ali EIS pri transnacionalnih in
medregionalnih programih sodelovanja
(sklic: člen 26 Uredbe (EU) št. 1299/2013)
<9.4 type=‘S’ maxlength=‘14000’ input=‘S’>

PRILOGE (v sistem za elektronsko izmenjavo podatkov se naložijo kot ločene datoteke):
— Osnutek poročila o predhodnem vrednotenju skupaj s povzetkom (obvezno)
(sklic: člen 55(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013)
— Pisna potrditev dogovora o vsebini programa sodelovanja (obvezno)
(sklic: člen 8(9) Uredbe (EU) št. 1299/2013)
— Karta območja, ki ga zajema program sodelovanja (če je ustrezno)
— Povzetek programa sodelovanja za državljane (če je ustrezno)
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