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BILAGA I 

Referensperioder enligt artikel 15.2 
 

Sektor Referensperiod (år) 

Järnvägar 30 

Vattenförsörjning och 
vattenrening 

30 

Vägar 25–30 

Avfallshantering 25–30 

Hamnar och flygplatser 25 

Stadstransporter 25–30 

Energi 15–25 

Forskning och innovation 15–25 

Bredband 15–20 

Infrastruktur för näringslivet  10–15 

Övriga sektorer  10–15 
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BILAGA II 

Kriterier för kvalitetsgranskning av större projekt enligt artikel 24 

 

1. Kriterier för kvalitetsgranskning vad gäller de uppgifter som är nödvändiga 
enligt artikel 101 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
nr 1303/20131  
Att det finns belägg för att den tekniska, rättsliga, ekonomiska och administrativa 
kapaciteten är tillräcklig för förvaltningen av projektet i genomförandefasen och den 
operativa fasen. 

2. Kriterier för kvalitetsgranskning vad gäller de uppgifter som är nödvändiga 
enligt artikel 101 b i förordning (EU) nr 1303/2013  
Att det finns belägg för att projektet är berättigat till finansiering på grundval av 
kraven som rör geografiskt läge eller projektområde.  

3. Kriterier för kvalitetsgranskning vad gäller de uppgifter som är nödvändiga 
enligt artikel 101 c i förordning (EU) nr 1303/2013  

3.1. Att de sammanlagda kostnaderna och sammanlagda stödberättigande kostnaderna är 
korrekt beräknade med beaktande av kraven i artikel 61 i förordning (EU) 
nr 1303/2013, att de är tillräckligt detaljerade och att grunden för 
kostnadsberäkningen är lämplig både när det gäller den sammanlagda kostnaden för 
att uppnå de förväntade målen och, i tillämpliga fall, när det gäller enhetskostnader. 

3.2. Att det finns belägg för att projektet berättigar till stöd från antingen Europeiska 
regionala utvecklingsfonden (Eruf) eller Sammanhållningsfonden, och att 
finansieringen endast är avsedd för de delar som är förenliga med bestämmelserna 
om stödberättigande i Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) 
nr 1303/2013, (EU) nr 1301/20132 och (EU) nr 1300/20133 samt med de 
bestämmelser om stödberättigande som fastställts av medlemsstaten. 

3.3. Att det finns belägg för att det offentliga stöd som beviljats projektet inte utgör 
statligt stöd eller, om det är statligt stöd, att detta har beaktats vid beräkningen av det 
sammanlagda offentliga bidraget till projektet. 

4. Kriterier för kvalitetsgranskning vad gäller de uppgifter som är nödvändiga 
enligt artikel 101 d i förordning (EU) nr 1303/2013  

                                                 
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om 

fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska 
socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och 
Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska 
regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- 
och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (EUT L 347, 
20.12.2013, s. 320). 

2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1301/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska 
regionala utvecklingsfonden och om särskilda bestämmelser för målet Investering för tillväxt och 
sysselsättning samt om upphävande av förordning (EG) nr 1080/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 289). 

3 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1300/2013 av den 17 december 2013 om 
Sammanhållningsfonden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1084/2006 (EUT L 347, 
20.12.2013, s. 281). 
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4.1. Att efterfrågeanalysen (eller affärsplanen, om det gäller en produktiv investering) är 
tillförlitlig och bygger på realistiska uppskattningar, är i linje med de viktigaste 
demografiska tendenserna och utvecklingen inom den berörda sektorn, och visar på 
behovet av projektet och på den sammanlagda kapaciteten hos den infrastruktur som 
projektet resulterar i. 

4.2. Att analysen av alternativen är tillräckligt grundlig och stöder dels medlemsstatens 
slutsats att det bästa alternativet valts för genomförandet efter en analys av de 
främsta alternativen, dels skälen till det valda alternativet. 

4.3. Att den teknik som föreslagits för projektet är adekvat och att stödmottagaren har 
tillräcklig kapacitet för att garantera att projektet är hållbart, eller om 
stödmottagarens kapacitet inte är tillräcklig, att det finns tillräckliga medel för att 
höja denna kapacitet till den nivå som krävs. 

4.4. Att det dragits en tillförlitlig slutsats om att projektet är genomförbart och kan 
genomföras antingen inom den planerade projekttiden eller senast i slutet av den 
stödberättigande period som fastställs i artikel 65.2 i förordning (EU) nr 1303/2013. 

5. Kriterier för kvalitetsgranskning vad gäller de uppgifter som är nödvändiga 
enligt artikel 101 e i förordning (EU) nr 1303/2013  

5.1. Att kostnads-nyttoanalysen gjorts i enlighet med den metod som avses i artikel 101 i 
förordning (EU) nr 1303/2013 och den metod för beräkning av nettoinkomster som 
avses i artikel 61 i förordning (EU) nr 1303/2013 och i artiklarna 15–19 i denna 
förordning. 

5.2. Att det dragits en tillförlitlig slutsats om att projektet är ekonomiskt och finansiellt 
hållbart och att dess socioekonomiska effekter är positiva, vilket motiverar nivån på 
det stöd som enligt planerna ska beviljas från Eruf eller Sammanhållningsfonden. 

6. Kriterier för kvalitetsgranskning vad gäller de uppgifter som är nödvändiga 
enligt artikel 101 f i förordning (EU) nr 1303/2013  

6.1. Att det finns belägg för att projektet bidrar till målen för miljö- och klimatpolitiken, 
särskilt de mål som rör Europa 2020-strategin, och att hänsyn tagits till de risker som 
hänför sig till klimatförändringar, behovet av begränsning av och anpassning till 
klimatförändringar samt motståndskraft mot katastrofer samt att lämpliga åtgärder 
vidtagits eller planerats för att se till att projektet kan stå emot olika effekter av 
klimatförändringar. 

6.2. Att det finns belägg för att principen att förorenaren betalar och principen om 
förebyggande åtgärder har tillämpats korrekt. 

6.3. Att projektet uppfyller de krav som fastställs i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2011/92/EU4 för projekt som förtecknas i bilaga I till det direktivet, och för 
projekt som förtecknas i bilaga II till det direktivet, för vilka de behöriga 
myndigheterna genom den granskning som föreskrivs i artikel 4 har konstaterat att 
en miljökonsekvensbedömning är nödvändig, som för projekt som förtecknas i 
bilaga I till direktiv 2011/92/EU, dvs. 

                                                 
4 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av 

inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (EUT L 26, 28.1.2012, s. 1).  
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a) att den icke-tekniska sammanfattningen i rapporten över 
miljökonsekvensbedömningen uppfyller kraven i artikel 5 i och bilaga IV till 
direktiv 2011/92/EU och att den varit föremål för offentliga samråd, och 

b) att miljömyndigheter, allmänheten och i tillämpliga fall andra medlemsstater 
har hörts i enlighet med artiklarna 6 och 7 i direktiv 2011/92/EU, och 

c) att den behöriga myndighetens beslut har utfärdats i enlighet med artiklarna 8 
och 9 i direktiv 2011/92/EU, eller 

d) i de fall där miljökonsekvensbedömningen följs av ett rättsligt bindande beslut 
och ett tillstånd ännu inte har beviljats i enlighet med artiklarna 8 och 9 i 
direktiv 2011/92/EU, att medlemsstaten har lämnat ett skriftligt åtagande om 
att åtgärder snarast kommer att vidtas för att se till att tillståndet beviljas senast 
när bygg- och anläggningsarbetena inleds. 

6.4. Att projektet uppfyller kraven i direktiv 2011/92/EU för projekt som förtecknas i 
bilaga II till det direktivet, för vilka de behöriga myndigheterna genom den 
granskning som föreskrivs i artikel 4 har konstaterat att det inte krävs någon 
miljökonsekvensbedömning, dvs. 

a) att de behöriga myndigheterna har avgjort om en miljökonsekvensbedömning 
är nödvändig och att detta avgörande har offentliggjorts, och 

b) att de relevanta uppgifterna enligt artikel 4 i och bilaga III till direktiv 
2011/92/EU har tillhandahållits, ifall avgörandet om 
miljökonsekvensbedömningen inte gäller de kriterier som förtecknas i bilaga 
III till det direktivet. 

6.5. Att det finns belägg för att direktiv 2011/92/EU inte gäller, i tillämpliga fall. 

6.6. Om projektet bygger på en annan plan eller ett annat program (som omfattas av 
kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/42/EG5) än det operativa 
programmet, att det finns belägg för att projektet stämmer överens med planen eller 
programmet. 

6.7. Om de allmänna förhandsvillkoren för miljölagstiftning eller eventuella tematiska 
förhandsvillkor för avfalls- och vattensektorerna och transportsektorn (kraven på en 
strategisk miljökonsekvensbedömning) enligt artikel 19 i och bilaga XI till 
förordning (EU) nr 1303/2013 inte uppfylls måste kopplingen till den överenskomna 
handlingsplanen visas. 

6.8. Att projektet uppfyller kraven i rådets direktiv 92/43/EEG6: 

a) Om projektet sannolikt kommer att påverka ett Natura 2000-område på ett 
betydande sätt (enligt artikel 6.3) måste en lämplig bedömning ha gjorts och 
slutförts innan tillståndet för projektet beviljades. 

b) Om projektet har betydande negativa konsekvenser för ett Natura 2000-
område måste kraven i artikel 6.4 i direktiv 92/43/EEG vara uppfyllda, även 
när det gäller anmälan till eller yttranden från kommissionen. 

                                                 
5 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/42/EG av den 27 juni 2001 om bedömning av vissa 

planers och programs miljöpåverkan (EGT L 197, 21.7.2001, s. 30). 
6 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter 

(EGT L 206, 22.7.1992, s. 7). 
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6.9. Att uppgifterna om ytterligare miljöåtgärder som miljörevision, miljöledning eller 
särskild miljöövervakning är tillräckliga och visar att dessa åtgärder är 
ändamålsenliga med hänsyn till de behov som konstaterats. 

6.10. Att beräkningen av kostnaderna för de åtgärder som vidtagits mot de negativa 
miljökonsekvenserna är rimlig. 

6.11. Att projektet i tillämpliga fall uppfyller kraven i relevanta sektorspecifika 
miljödirektiv, särskilt följande: 

a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG7 när det gäller projekt som 
påverkar vattenförekomster (i tillämpliga fall kontroll av bedömningen av 
sådana projekt som omfattas av undantagen enligt artikel 4.7 i det direktivet) 

b) Rådets direktiv 91/271/EEG8 när det gäller projekt för rening av avloppsvatten 
från tätbebyggelse. 

c) Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG9 och relevanta tillämpliga 
direktiv som rådets direktiv 1999/31/EG10 när det gäller projekt som handlar 
om fast avfall.  

d) Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU11 när det gäller projekt för 
vilka ett tillstånd måste beviljas enligt det direktivet. 

7. Kriterier för kvalitetsgranskning vad gäller de uppgifter som är nödvändiga 
enligt artikel 101 g i förordning (EU) nr 1303/2013  

7.1. Att projektets mål är förenliga med och ändamålsenliga med tanke på de specifika 
målen inom de relevanta prioriterade områdena i det berörda operativa programmet. 

7.2. Att projektets förväntade bidrag till resultat- och aktivitetsindikatorerna inom det 
prioriterade området är tillräckligt. 

7.3. Att projektets förväntade bidrag till den socioekonomiska utvecklingen är 
tillräckligt. 

7.4. Belägg för att stödmottagaren har vidtagit lämpliga åtgärder för att garantera att 
infrastrukturen utnyttjas optimalt i den operativa fasen. 

8. Kriterier för kvalitetsgranskning vad gäller de uppgifter som är nödvändiga 
enligt artikel 101 h i förordning (EU) nr 1303/2013  

8.1. Att de sammanlagda planerade ekonomiska medlen och det sammanlagda planerade 
stödet från fonderna är motiverade och korrekt angivna i finansieringsplanen.  

                                                 
7 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram 

för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område (EGT L 327, 22.12.2000, s. 1). 
8 Rådets direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (EGT 

L 135, 30.5.1991, s. 40). 
9 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om 

upphävande av vissa direktiv (EUT L 312, 22.11.2008, s. 3). 
10 Rådets direktiv 1999/31/EG av den 26 april 1999 om deponering av avfall (EGT L 182, 16.7.1999, s. 

1). 
11 Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp 

(samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) (EUT L 334, 17.12.2010, s. 17). 
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8.2. Att finansieringsplanen för projektet är tillräcklig och visar att projektet är 
ekonomiskt hållbart med tanke på de medel som krävs per år för genomförandet av 
projektet. 

8.3. Att de fysiska och finansiella indikatorerna för att övervaka framstegen med 
beaktande av de identifierade riskerna är ändamålsenliga och går att kontrollera. 

9. Kriterier för kvalitetsgranskning vad gäller de uppgifter som är nödvändiga 
enligt artikel 101 i i förordning (EU) nr 1303/2013  

9.1. Att den föreslagna tidsplanen för genomförandet av det större projektet är rimlig och 
genomförbar, med beaktande av de identifierade riskerna.  

9.2. Om genomförandet av projektet inte kan avslutas under programperioden, att de 
olika faserna är lämpliga och att planeringen är optimal ur effektivitetssynpunkt. 
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BILAGA III 

Uppgifter som ska registreras och lagras elektroniskt i övervakningssystemet (artikel 24) 

Uppgifterna måste lämnas för insatser som stöds genom ESF, Eruf, Sammanhållningsfonden och EHFF, om inget annat anges i den andra 
spalten. 

Uppgifter Fonder för vilka 
uppgiften inte behövs 

Uppgifter om stödmottagaren1213 

1. Varje stödmottagares namn eller identifieringskod.   

2. Uppgift om huruvida stödmottagaren är ett offentligrättsligt eller privaträttsligt organ.   

3. Uppgift om huruvida mervärdesskatten på stödmottagarens utgifter inte kan återkrävas enligt 
nationell lagstiftning för mervärdesskatt. 

 

4. Stödmottagarens kontaktuppgifter.   

Uppgifter om insatsen 

5. Namnet på insatsen eller dess identifieringskod.   

6. En kort beskrivning av insatsen.   

7. Datum när ansökan för insatsen lämnades in.  

8. Startdatum enligt det dokument där stödvillkoren anges.  

9. Slutdatum enligt det dokument där stödvillkoren anges.  
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10. Datum när insatsen konkret avslutas eller har genomförts fullt ut.  

11. Organ som utfärdat dokumentet med stödvillkoren.  

12. Datum för dokumentet med stödvillkoren.  

13. Uppgift om huruvida insatsen är ett större projekt och dess CCI-nr. Gäller inte ESF och 
EHFF. 

14. Uppgift om huruvida insatsen är en gemensam handlingsplan och dess CCI-nr. Gäller inte EHFF. 

15. Uppgift om huruvida insatsen inbegriper finansiering genom sysselsättningsinitiativet för unga. Gäller inte Eruf, 
Sammanhållningsfonden 

och EHFF. 

16. Uppgift om huruvida det offentliga stödet till insatsen kommer att inbegripa statligt stöd.  

17.  Uppgift om huruvida insatsen genomförs inom ramen för ett offentlig-privat partnerskap. Gäller inte EHFF. 

18. Valuta som används för insatsen.  

19. CCI-nr för det eller de program genom vilket insatsen stöds.  

20. Prioritering(ar) i det eller de program genom vilket insatsen stöds.  

21. Fonder genom vilka insatsen stöds.  

22. Berörd regionkategori. Gäller inte 
Sammanhållningsfonden 

och EHFF. 
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Uppgifter om insatskategorier 

23. Kod(er) för insatstyp. Gäller inte EHFF. 

24. Kod(er) för finansieringsform. Gäller inte EHFF. 

25. Kod(er) för typ av territorium.  Gäller inte EHFF. 

26.  Kod(er) för territoriella genomförandemekanismer.  Gäller inte EHFF. 

27. Kod(er) för tematiskt mål. Gäller inte ESF och 
EHFF. 

28. Kod(er) för ESF:s andratema. Gäller inte Eruf, 
Sammanhållningsfonden 

och EHFF. 

29. Kod(er) för näringsgren. Gäller inte EHFF. 

30. Kod(er) för geografiskt läge. Gäller inte EHFF. 

Uppgifter om indikatorer 

31. Namn och identifieringskod för varje allmän eller programspecifik aktivitetsindikator som är 
relevant för insatsen, eller om det krävs på grund av bestämmelser om en viss fond, namn och 
identifieringskod för varje allmän aktivitetsindikator, uppdelad efter deltagarnas kön. 

 

32. Måttenhet för varje indikator.   

33. Målvärde för aktivitetsindikatorn, vid behov uppdelat efter kön.  
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34. Den nivå som uppnåtts för varje aktivitetsindikator för varje kalenderår, vid behov uppdelat efter 
kön. 

 

35. Namn och identifieringskod för varje allmän eller programspecifik resultatindikator14 som är 
relevant för insatsen, eller om det krävs på grund av bestämmelserna för en viss fond, namn och 
identifieringskod för varje allmän resultatindikator, vid behov uppdelat efter deltagarnas kön. 

 

36. Måttenhet för varje resultatindikator.  

37. Utgångsvärde för varje angiven resultatindikator. Gäller inte ESF. 

38. Målvärde för den angivna resultatindikatorn, vid behov uppdelat efter kön.  Gäller inte Eruf och 
Sammanhållningsfonden. 

39. Måttenhet för varje resultatvärde och utgångsvärde.  

40. Den nivå som uppnåtts för varje resultatindikator för varje kalenderår, vid behov uppdelat efter kön. Gäller inte Eruf och 
Sammanhållningsfonden. 

Ekonomiska uppgifter om varje insats (i den valuta som gäller för insatsen) 

41. De sammanlagda stödberättigande kostnader som godkänts för insatsen i det dokument där 
stödvillkoren anges. 

 

42. De sammanlagda stödberättigande kostnader som utgör offentliga utgifter i enlighet med artikel 
2.15 i förordning (EU) nr 1303/2013. 

 

43. Det offentliga stödet enligt det dokument där stödvillkoren anges.  

Uppgifter om stödmottagarens betalningsansökningar  
(i den valuta som gäller för insatsen) 

44. Det datum som stödmottagarens betalningsansökan mottagits.  
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45. Datumen för varje betalning som gjorts till stödmottagaren efter en betalningsansökan.  

46. De stödberättigande utgifter i betalningsansökan som utgör grunden för utbetalningen till 
stödmottagaren. 

 

47. De offentliga utgifter enligt artikel 2.15 i förordning (EU) nr 1303/2013 som motsvarar de 
stödberättigande utgifter som utgör grunden för betalningarna.  

 

48. De belopp som betalats ut till stödmottagaren efter en betalningsansökan.  

49. Nettoinkomster under genomförandet av insatsen som inte beaktats i det dokument där 
stödvillkoren anges och som dragits av de stödberättigande utgifterna.  

 

50. Startdatum för de kontroller på plats som genomförts i enlighet med artikel 125.5 b i förordning 
(EU) nr 1303/2013. 

 

51. Datum för de revisioner på plats som genomförts i enlighet med artikel 127.1 i förordning (EU) 
nr 1303/2013 och artikel 28 i den här förordningen. 

 

52. Organ som utför revisionen eller kontrollen.  
Uppgifter om de utgifter i stödmottagarens betalningsansökan som grundar sig på faktiska 

kostnader (i den valuta som gäller för insatsen) 
53. Stödberättigande utgifter som deklarerats till kommissionen och som baseras på kostnader som 

stödmottagaren faktiskt haft och betalat, tillsammans med naturabidrag och avskrivningar, om 
tillämpligt.  

 

54. Offentliga utgifter i enlighet med artikel 2.15 i förordning (EU) nr 1303/2013 som motsvarar de 
stödberättigande utgifter som deklarerats till kommissionen och som baserar sig på kostnader som 
faktiskt återbetalats och betalats ut, tillsammans med naturabidrag och avskrivningar, om 
tillämpligt.  

 

55. Typ av kontrakt om tilldelningen av kontraktet omfattas av bestämmelserna i direktiv 
2004/17/EG15 eller direktiv 2004/18/EG16 (bygg- och anläggningsarbeten/varor/tjänster) eller 
Europaparlamentets och rådets direktiv [...]+17. 
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56. Kontraktets belopp om tilldelningen av kontraktet omfattas av bestämmelserna i direktiv 
2004/17/EG, direktiv 2004/18/EG eller direktiv [...]+. 

 

57. Stödberättigande utgifter som uppstått och betalats på grundval av ett kontrakt, om kontraktet 
omfattas av bestämmelserna i direktiv 2004/17/EG, direktiv 2004/18/EG eller direktiv [...]+. 

 

58. Det upphandlingsförfarande som använts om tilldelningen av kontraktet omfattas av 
bestämmelserna i direktiv 2004/17/EG, direktiv 2004/18/EG eller direktiv [...]+. 

 

59. Entreprenörens namn eller identifieringskod om tilldelningen av kontraktet omfattas av 
bestämmelserna i direktiv 2004/17/EG, direktiv 2004/18/EG eller direktiv [...]+. 

 

Uppgifter om de utgifter i stödmottagarens betalningsansökan som grundar sig på standardiserade 
skalor av enhetskostnader (i den valuta som gäller för insatsen) 

60. De stödberättigande utgifter som deklarerats till kommissionen och som baserar sig på 
standardiserade skalor av enhetskostnader. 

 

61. Offentliga utgifter enligt artikel 2.15 i förordning (EU) nr 1303/2013 som motsvarar de 
stödberättigande utgifter som deklarerats till kommissionen och som baserar sig på standardiserade 
skalor av enhetskostnader.  

 

62. Definitionen av den enhet som ska användas för den standardiserade skalan av enhetskostnader.  

63. Antalet levererade enheter, i enlighet med uppgifterna i betalningsansökan för varje post.  

64. Kostnad per enhet för varje post.  

Uppgifter om de utgifter i stödmottagarens betalningsansökan som grundar sig på standardbelopp 
(i den valuta som gäller för insatsen) 

65. De stödberättigande utgifter som deklarerats till kommissionen och som baserar sig på 
standardbelopp.  
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66. Offentliga utgifter enligt artikel 2.15 i förordning (EU) nr 1303/2013 som motsvarar de 
stödberättigande utgifter som deklarerats till kommissionen och som baserar sig på standardbelopp. 

 

67. För varje standardbelopp, de förväntade resultat (aktiviteter eller resultat) som fastställts i det 
dokument där stödvillkoren anges och som utgör grunden för utbetalning av standardbeloppen.  

 

68. För varje standardbelopp, det belopp som fastställts i dokumentet med stödvillkoren.   

Uppgifter om de utgifter i stödmottagarens betalningsansökan som grundar sig på schablonsatser 
(i den valuta som gäller för insatsen) 

69. De stödberättigande utgifter som deklarerats till kommissionen och som baserar sig på 
schablonsatser. 

 

70. Offentliga utgifter enligt artikel 2.15 i förordning (EU) nr 1303/2013 som motsvarar de 
stödberättigande utgifter som deklarerats till kommissionen och som baserar sig på schablonsatser.  

 

Uppgifter om medel som återkrävts av stödmottagaren 

71. Datum för varje beslut om återkrav.  

72. Det offentliga stöd som påverkas av varje beslut om återkrav.  

73. De sammanlagda stödberättigande utgifter som påverkas av varje beslut om återkrav.  

74. Datum för mottagande av de belopp som stödmottagaren betalat tillbaka till följd av ett beslut om 
återkrav.  

 

75. Det offentliga stöd som stödmottagaren betalat tillbaka till följd av ett beslut om återkrav (utan 
ränta eller påföljder).  

 

76. Sammanlagda stödberättigande utgifter som motsvarar det offentliga stöd som stödmottagaren 
betalat tillbaka.  

 

77. Det offentliga stöd som inte kan återkrävas efter ett beslut om återkrav.  
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78. Sammanlagda stödberättigande utgifter som motsvarar det offentliga stöd som inte kan återkrävas.  

Uppgifter om betalningsansökningar till kommissionen (i euro) 

79. Inlämningsdatum för varje betalningsansökan som inbegriper stödberättigande utgifter från 
insatsen.  

 

80. De sammanlagda stödberättigande utgifter som stödmottagaren haft och betalat i samband med 
genomförandet av insatsen och som ingår i betalningsansökningarna.  

 

81. De sammanlagda offentliga utgifter enligt artikel 2.15 i förordning (EU) nr 1303/2013 som uppstått 
under insatsen och som ingår i betalningsansökan. 

 

82. Om insatsen är ett finansieringsinstrument, det totala programbidragsbelopp som betalats ut till 
finansieringsinstrumentet och som ingår i betalningsansökan.   

 

83. Om insatsen är ett finansieringsinstrument, det sammanlagda offentliga stödet enligt artikel 2.15 i 
förordning (EU) nr 1303/2013 som motsvarar det totala programbidragsbelopp som betalats ut till 
finansieringsinstrumentet och som ingår i betalningsansökan.  

 

84. Om insatsen är ett finansieringsinstrument, det totala programbidragsbelopp som faktiskt har 
betalats som stödberättigande utgifter enligt artikel 42.1 a, b och d i förordning (EU) nr 1303/2013 
och som ingår i betalningsansökan. 

 

85. Om insatsen är ett finansieringsinstrument, de sammanlagda offentliga utgifter som motsvarar det 
totala programbidragsbelopp som faktiskt har betalats som stödberättigande utgifter enligt artikel 
42.1 a, b och d i förordning (EU) nr 1303/2013 och som ingår i betalningsansökan. 

 

86. Om det gäller statligt stöd och artikel 131.5 i förordning (EU) nr 1303/2013 är tillämplig, det 
belopp som betalats ut i form av förskott till stödmottagaren under insatsen och som ingår i 
betalningsansökan. 

 

87. Om det gäller statligt stöd och artikel 131.5 i förordning (EU) nr 1303/2013 är tillämplig, det 
förskottsbelopp som ingår i betalningsansökan och som täcks av de utgifter som stödmottagaren 
haft inom tre år efter det att förskottet betalades ut.   

 

88. Om det gäller statligt stöd och artikel 131.5 i förordning (EU) nr 1303/2013 är tillämplig, det  
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belopp som betalats ut till stödmottagaren under insatsen i form av ett förskott som ingår i en 
betalningsansökan, som inte täcks av utgifter som stödmottagaren haft och för vilka treårsperioden 
ännu inte gått ut.  

89. De stödberättigande utgifter som ingår i betalningsansökan på grundval av artikel 14.1 i förordning 
(EU) nr 1304/2013. 

Gäller inte Eruf, 
Sammanhållningsfonden 

och EHFF. 
90. De offentliga utgifter enligt artikel 2.15 i förordning (EU) nr 1303/2013 som ingår i varje 

betalningsansökan på grundval av artikel 14.1 i förordning (EU) nr 1304/2013. 
Gäller inte Eruf, 

Sammanhållningsfonden 
och EHFF. 

Uppgifter om räkenskaper som lämnats in till kommissionen enligt artikel 138 i förordning (EU) 
nr 1303/2013 (i euro) 

91. Inlämningsdatumen för alla de räkenskaper som inbegriper utgifter för insatsen.    

92. Inlämningsdatumet för de räkenskaper som inbegriper de slutliga utgifterna för insatsen, efter det 
att insatsen har avslutats (om de sammanlagda stödberättigande utgifterna uppgår till minst 
1 000 000 euro (artikel 140 i förordning (EU) nr 1303/2013)). 

 

93. De sammanlagda stödberättigande utgifter för insatsen som förts in i den attesterande myndighetens 
redovisningssystem och som ingår i räkenskaperna.  

 

94. De sammanlagda offentliga utgifter enligt artikel 2.15 i förordning (EU) nr 1303/2013 som ingår i 
räkenskaperna och som uppstått vid genomförandet av insatsen och motsvarar de sammanlagda 
stödberättigande utgifter som förts in i den attesterande myndighetens redovisningssystem.  

 

95. De sammanlagda belopp som betalats ut till stödmottagaren enligt artikel 132.1 i förordning (EU) 
nr 1303/2013 och som ingår i räkenskaperna och motsvarar de sammanlagda stödberättigande 
utgifter som förts in i den attesterande myndighetens redovisningssystem. 

 

96. De sammanlagda stödberättigande utgifter för insatsen som dragits tillbaka under räkenskapsåret 
och som ingår i räkenskaperna. 

 

97. De sammanlagda offentliga utgifter enligt artikel 2.15 i förordning (EU) nr 1303/2013 som ingår i  
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räkenskaperna och motsvarar de sammanlagda stödberättigande utgifter som dragits tillbaka under 
räkenskapsåret. 

98. De sammanlagda stödberättigande utgifter för insatsen som återkrävts under räkenskapsåret och 
som ingår i räkenskaperna.  

 

99. De sammanlagda offentliga utgifter som ingår i räkenskaperna och motsvarar de sammanlagda 
stödberättigande utgifterna för insatsen som återkrävts under räkenskapsåret.  

 

100. De sammanlagda stödberättigande utgifter för insatsen som ska återkrävas vid räkenskapsårets 
slut och som ingår i räkenskaperna. 

 

101. De sammanlagda offentliga utgifter för insatsen som ingår i räkenskaperna och motsvarar de 
sammanlagda stödberättigande utgifter som ska återkrävas vid räkenskapsårets slut. 

 

102. För den insats som ingår i räkenskaperna, de sammanlagda stödberättigande utgifter som 
återkrävts enligt artikel 71 i förordning (EU) nr 1303/2013 under räkenskapsåret. 

 

103. För den insats som ingår i räkenskaperna, de offentliga utgifter enligt artikel 2.15 i förordning 
(EU) nr 1303/2013 som motsvarar de sammanlagda stödberättigande utgifter som återkrävts enligt 
artikel 71 i förordning (EU) nr 1303/2013 under räkenskapsåret. 

 

104. De sammanlagda stödberättigande utgifter för insatsen som inte kan återkrävas vid 
räkenskapsårets slut och som ingår i räkenskaperna. 

 

105. De sammanlagda offentliga utgifter för insatsen som ingår i räkenskaperna och motsvarar de 
sammanlagda stödberättigande utgifter som inte kan återkrävas vid räkenskapsårets slut. 

 

Uppgifter om särskilda typer av utgifter för vilka det finns tak 

106. Utgifter av Eruf-typ som uppstått och betalats och som samfinansieras av ESF enligt artikel 
98.2 i förordning (EU) nr 1303/2013.  

Gäller inte Eruf, 
Sammanhållningsfonden 

och EHFF. 

107. Utgifter av ESF-typ som uppstått och betalats och som samfinansieras av Eruf enligt artikel 
98.2 i förordning (EU) nr 1303/2013. 

Gäller inte ESF, 
Sammanhållningsfonden 
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och EHFF. 

108. Utgifter som uppstått och betalats utanför programområdet men inom unionen, enligt artikel 
70.2 i förordning (EU) nr 1303/2013 och artikel 13.2 i förordning (EU) nr 1304/2013.  

 

109. Utgifter som uppstått och betalats utanför unionen enligt artikel 13.3 i förordning (EU) 
nr 1304/2013. 

Gäller inte Eruf, 
Sammanhållningsfonden 

och EHFF. 

110. Utgifter som uppstått och betalats utanför programområdets unionsdel enligt artikel 20.2 i 
förordning (EU) nr 1299/2013. 

Gäller inte ESF, 
Sammanhållningsfonden 

och EHFF. 

111. Utgifter för förvärv av mark vilka uppstått och betalats enligt artikel 69.3 b i förordning (EU) 
nr 1303/2013. 

 

112. Naturabidrag till insatsen enligt artikel 69.1 i förordning (EU) nr 1303/2013.   

113. Utgifter som uppstått och betalats för insatser inom målet Europeiskt territoriellt samarbete i 
tredjeländer som omfattas av instrumentet för stöd inför anslutningen eller det europeiska 
grannskapsinstrumentet. 

Gäller inte ESF, 
Sammanhållningsfonden 

och EHFF. 



 

SV 19   SV 

BILAGA IV 

Centrala krav på förvaltnings- och kontrollsystem och klassificering av dessa system 
efter hur väl de fungerar, i enlighet med artikel 30  

 

Tabell 1: Centrala krav 

Centrala krav på förvaltnings- och 
kontrollsystem 

Berörda 
organ/myndigheter

Tillämpningsområde

1 Åtskilda funktioner och ändamålsenliga 
system för rapportering och övervakning i 
de fall den ansvariga myndigheten 
överlämnar verkställandet av uppgifterna 
till ett annat organ. 

Förvaltande 
myndighet 

Intern kontrollmiljö 

2 Lämpligt urval av insatser Förvaltande 
myndighet 

3 Tillräcklig information till 
stödmottagarna om de villkor som gäller 
för de utvalda insatserna.  

Förvaltande 
myndighet 

4 Lämpliga förvaltningskontroller Förvaltande 
myndighet 

Förvaltnings- och 
kontrollverksamhet 

5 Fungerande system för bevarande av 
alla handlingar som gäller utgifter och 
revisioner för att säkerställa en 
tillfredsställande verifieringskedja. 

Förvaltande 
myndighet 

6 Tillförlitligt system för insamling, 
registrering och lagring av uppgifter för 
övervakning, utvärdering, ekonomisk 
förvaltning, kontroll och revision, 
inbegripet kopplingar till stödmottagarnas 
system för elektroniskt uppgiftsutbyte. 

Förvaltande 
myndighet 

Förvaltnings- och 
kontrollverksamhet / 

Övervakning 

7 Effektiva och proportionella åtgärder mot 
bedrägeri. 

Förvaltande 
myndighet 

8 Lämpliga förfaranden för utarbetande av 
förvaltningsförklaringen och den årliga 
sammanfattningen av slutliga 
revisionsrapporter samt av utförda 
kontroller. 

Förvaltande 
myndighet 

Förvaltnings- och 
kontrollverksamhet 

9 Åtskilda funktioner och ändamålsenliga 
system för rapportering och övervakning i 
de fall den ansvariga myndigheten 
överlämnar verkställandet av uppgifterna 

Attesterande 
myndighet Intern kontrollmiljö 
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Centrala krav på förvaltnings- och 
kontrollsystem 

Berörda 
organ/myndigheter

Tillämpningsområde

till ett annat organ. 

10 Lämpliga förfaranden för upprättande och 
inlämning av betalningsansökningar. 

Attesterande 
myndighet 

Förvaltnings- och 
kontrollverksamhet / 

Övervakning 

11 Lämpliga elektroniska register över 
deklarerade utgifter och motsvarande 
offentliga stöd. 

Attesterande 
myndighet 

12 Lämpliga och fullständiga räkenskaper 
över belopp som kan återkrävas, som 
återkrävts och som dragits tillbaka. 

Attesterande 
myndighet 

13 Lämpliga förfaranden för upprättande 
av de årliga räkenskaperna och 
attestering av att de är fullständiga, 
exakta och sanningsenliga. 

Attesterande 
myndighet 

Förvaltnings- och 
kontrollverksamhet 

14 Åtskilda funktioner och ändamålsenliga 
system för att garantera att eventuella 
andra organ som utför revisioner i 
enlighet med programmets 
revisionsstrategi har den oberoende 
ställning som krävs och följer 
internationellt accepterade 
revisionsstandarder. 

Revisionsmyndighet

Intern kontrollmiljö 

15 Lämpliga systemrevisioner. Revisionsmyndighet

16 Lämpliga revisioner av insatser. Revisionsmyndighet

17 Lämpliga revisioner av räkenskaper. Revisionsmyndighet

18 Lämpliga förfaranden för upprättande 
av ett tillförlitligt revisionsuttalande 
och för utarbetande av den årliga 
kontrollrapporten. 

Revisionsmyndighet
Kontroller  

 

Tabell 2: Klassificering av de centrala kraven enligt förvaltnings- och kontrollsystemen 
funktion   

Kategori 1 Fungerar väl. Nej, eller endast mindre förbättringar 
krävs.  
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Kategori 2 Fungerar. Vissa förbättringar krävs.  

Kategori 3 Fungerar delvis. Väsentliga förbättringar krävs. 

Kategori 4 Fungerar inte. 

 


