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IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/256
z dne 13. februarja 2019
o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2015/207, kar zadeva spremembe vzorcev za predložitev
informacij o velikem projektu, skupni akcijski načrt, poročila o izvajanju za cilj „naložbe za rast in
delovna mesta“ in cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“, ter o popravku navedene uredbe, kar
zadeva podatke za namene pregleda uspešnosti in okvira uspešnosti
EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (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, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in
ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (1) in zlasti petega odstavka člena 101, drugega odstavka
člena 106 in člena 111(5) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (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 (2) in zlasti
člena 14(5) Uredbe,

po posvetovanju z Odborom za usklajevanje evropskih strukturnih in investicijskih skladov,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V Prilogi II k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2015/207 (3) je določena oblika predložitve informacij o velikem
projektu v skladu s členom 101 Uredbe (EU) št. 1303/2013. Ker je bil člen 61 Uredbe (EU) št. 1303/2013, kar
zadeva operacije, ki ustvarjajo neto prihodek po njihovem zaključku, z Uredbo (EU, Euratom) 2018/1046
Evropskega parlamenta in Sveta (4) spremenjen in ker je Komisija sprejela obvestilo o pojmu državne pomoči (5),
bi bilo treba Prilogo II ustrezno spremeniti.

(2)

V Prilogi IV k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/207 je določena oblika vzorca za skupni akcijski načrt v skladu s
členom 106 Uredbe (EU) št. 1303/2013. Ker so bili členi od 104 do 109 Uredbe (EU) št. 1303/2013, kar zadeva
prve skupne akcijske načrte in vsebino skupnih akcijskih načrtov, z Uredbo (EU, Euratom) 2018/1046
spremenjeni, bi bilo treba Prilogo IV ustrezno spremeniti.

(3)

V Prilogi V k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/207 je določen vzorec za poročila o izvajanju za cilj „naložbe za rast in
delovna mesta“ v skladu s členom 111 Uredbe (EU) št. 1303/2013. Ker sta se člen 70(2) Uredbe (EU)
št. 1303/2013, kar zadeva upravičenost izdatkov za operacije, ki se izvajajo zunaj programskega območja, ter
člen 104(2) in (3) navedene uredbe, kar zadeva mejne vrednosti za prvi skupni akcijski načrt, z Uredbo (EU,
Euratom) 2018/1046 spremenila, je treba Prilogo V ustrezno spremeniti.

(1) UL L 347, 20.12.2013, str. 320.
(2) UL L 347, 20.12.2013, str. 259.
(3) Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/207 z dne 20. januarja 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za poročilo o napredku, predložitev informacij o velikem projektu, skupni akcijski načrt,
poročila o izvajanju za cilj „naložbe za rast in delovna mesta“, izjavo o upravljanju, revizijsko strategijo, revizijsko mnenje in letno
poročilo o nadzoru ter metodologijo, ki se uporabi pri izvajanju analize stroškov in koristi, in v skladu z Uredbo (EU) št. 1299/2013
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorcem za poročila o izvajanju za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (UL L 38,
13.2.2015, str. 1).
(4) Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni
proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013,
(EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom)
št. 966/2012 (UL L 193, 30.7.2018, str. 1).
(5) Obvestilo Komisije o pojmu državne pomoči po členu 107(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C/2016/2946) (UL C 262,
19.7.2016, str. 1).
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(4)

Preglednica 4 A iz Priloge V k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/207 vključuje skupne kazalnike učinkov za Evropski
socialni sklad (ESS) in pobudo za zaposlovanje mladih. Ker se je Priloga I k Uredbi (EU) št. 1304/2013
Evropskega parlamenta in Sveta (6), v kateri so določeni skupni kazalniki učinka in rezultatov za naložbe ESS,
z Uredbo (EU, Euratom) 2018/1046 spremenila, bi bilo treba preglednico 4 A iz točke 3.2 dela A Priloge V
ustrezno spremeniti. Ker se spremembe Priloge I k Uredbi (EU) št. 1304/2013 uporabljajo od 1. januarja 2014, bi
bilo treba tudi spremembe preglednice 4 A iz točke 3.2 dela A Priloge V uporabljati od 1. januarja 2014.

(5)

V Prilogi X k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/207 je določen vzorec za poročila o izvajanju za cilj „evropsko
teritorialno sodelovanje“ v skladu s členom 14 Uredbe (EU) št. 1299/2013. Ker je bil člen 104(2) in (3) Uredbe
(EU) št. 1303/2013, kar zadeva mejne vrednosti za prvi skupni akcijski načrt, z Uredbo (EU, Euratom)
2018/1046 spremenjen, bi bilo treba Prilogo X ustrezno spremeniti.

(6)

Preglednica iz točke 15 dela C Priloge V k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/207 in preglednica iz točke 12 dela B
Priloge X k navedeni uredbi, obe v zvezi s finančnimi podatki za namene ocene napredka pri uresničevanju
mejnikov in ciljnih vrednosti, se nanašata na izdatke, ki so „nastali upravičencem in so jih ti poravnali, ter so bili
potrjeni za Komisijo do 31. decembra 2018“ in ki so „nastali upravičencem in so jih ti poravnali do
31. decembra 2023 ter so bili potrjeni za Komisijo“. Niti Uredba (EU) št. 1303/2013 niti Izvedbena uredba
Komisije (EU) št. 215/2014 (7) ne vključuje takega presečnega datuma za potrjevanje upravičenih izdatkov, kar
zadeva uresničevanje mejnikov in ciljnih vrednosti, določenih za finančne kazalnike. Navedeni preglednici bi bilo
treba ustrezno popraviti. Da bi se zagotovila pravna varnost, kar zadeva zahteve za poročanje o napredku pri
uresničevanje mejnikov, določenih za finančne kazalnike, ki bodo leta 2019 prvič vključeni v letno poročilo
o izvajanju, je treba navedeni popravek uporabljati retroaktivno z učinkom od datuma začetka veljavnosti te
uredbe, kot je bila prvič sprejeta.

(7)

Da bi se zagotovila pravna varnost in čim bolj omejila neskladja med spremenjenimi določbami Uredbe (EU)
št. 1303/2013, ki se uporabljajo od 2. avgusta 2018 ali prej v skladu s členom 282 Uredbe (EU, Euratom)
2018/1046, in določbami te uredbe, bi morala ta uredba začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske
unije.

(8)

Izvedbeno uredbo (EU) 2015/207 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti in popraviti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Izvedbena uredba (EU) 2015/207 se spremeni:
(1) Priloga II k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/207 se spremeni v skladu s Prilogo I k tej uredbi;
(2) Priloga IV k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/207 se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi;
(3) Priloga V k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/207 se spremeni v skladu s Prilogo III k tej uredbi;
(4) Priloga X k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/207 se spremeni v skladu s Prilogo IV k tej uredbi.

Člen 2
Izvedbena uredba (EU) 2015/207 se popravi:
(1) Priloga V k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/207 se popravi v skladu s Prilogo V k tej uredbi;
(2) Priloga X k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/207 se popravi v skladu s Prilogo VI k tej uredbi.
(6) 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).
(7) Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 215/2014 z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje Uredbe (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, o splošnih določbah o Evropskem
skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi
z metodologijami za določitev podpore ciljem na področju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih vrednosti v okviru
uspešnosti ter nomenklaturo kategorij ukrepov za strukturne in investicijske sklade (UL L 69, 8.3.2014, str. 65).
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Člen 3
Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.
Člen 2 se uporablja od 14. februarja 2015.
Točka 1 Priloge III se uporablja od 1. januarja 2014.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 13. februarja 2019
Za Komisijo
Predsednik
Jean-Claude JUNCKER
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PRILOGA I

Priloga II k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/207 se spremeni:
1. v točki C.2 se opomba 1 nadomesti z naslednjim:
„(1) Službe Komisije so državam članicam zagotovile smernice za lažjo oceno primerov, ko naložbe v infrastrukturo
vključujejo državno pomoč. Službe Komisije so pripravile zlasti analitične mreže. Objavljeno je bilo Obvestilo
Komisije o pojmu državne pomoči po členu 107(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C/2016/2946,
UL C 262, 19.7.2016, str. 1). Komisija poziva države članice, naj s pomočjo analitičnih mrež ali drugih metod
pojasnijo, zakaj podpora ne vključuje odobritve državne pomoči.“;
2. v točki C.3 se naslov zadnje preglednice nadomesti z naslednjim:
„Metoda pavšalne stopnje ali metoda zmanjšane stopnje sofinanciranja (člen 61(3)(a) in (aa) ter člen 61(5) Uredbe
(EU) št. 1303/2013)“;
3. v točki C.3 se zadnja preglednica nadomesti z naslednjim:
„Vrednost

1.

Skupni upravičeni stroški pred upoštevanjem zahtev iz člena 61 Uredbe (EU)
št. 1303/2013 (v EUR, nediskontirani)

<type=’N’ input=’G’>

(oddelek C.1.12(C))
2.

Pavšalna stopnja neto prihodka, kakor je določena v Prilogi V k Uredbi (EU)
št. 1303/2013 ali delegiranih aktih ali na podlagi člena 61(3)(aa) (pavšalna stopnja)
(v %)

<type=’N’ input=’M’>

3.

Skupni upravičeni stroški po upoštevanju zahtev iz člena 61 Uredbe (EU)
št. 1303/2013 (v EUR, nediskontirani) = (1) × (1 – pavšalna stopnja) (*)

<type=’N’ input=’M’>

Najvišji javni prispevek mora upoštevati pravila o državni pomoči in zgoraj navedeni znesek
skupne odobrene pomoči (če je primerno)
(*) V primeru metode zmanjšane stopnje sofinanciranja ta formula ni relevantna (pavšalna stopnja je izražena v stopnji sofinancira
nja prednostne osi, zaradi česar je financiranje ESRR/Kohezijskega sklada nižje), skupni upravičeni stroški pa so enaki znesku, na
vedenemu v točki 1.“

4. v točki E.1.2 se opomba 3 nadomesti z naslednjim:
„(3) To ne velja: (1) za projekte, za katere veljajo pravila o državni pomoči v smislu člena 107 Pogodbe (glej
točko G1), v skladu s členom 61(8) Uredbe (EU) št. 1303/2013; (2) če se uporabi pavšalna stopnja (člen 61(3)(a)
in (aa) Uredbe (EU) št. 1303/2013) ali zmanjšana stopnja sofinanciranja (člen 61(5) Uredbe (EU) št. 1303/2013)
ter (3) če je vsota sedanjih vrednosti operativnih stroškov in stroškov nadomestitve višja od sedanje vrednosti
prihodkov, se za projekt ne šteje, da ustvarja prihodke, pri čemer se lahko postavki 7 in 8 prezreta, sorazmerna
uporaba diskontiranega neto prihodka pa mora biti določena pri 100 %.“.
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PRILOGA II

Priloga IV k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/207 se spremeni:
1. točka A.8 se nadomesti z naslednjim:

„A.8.
Vrsta SAN

( ) običajen ( ) pobuda za zaposlovanje mladih ( ) prvi SAN v okviru cilja ‚naložbe za rast
in delovna mesta‘ (*)
( ) prvi SAN v okviru cilja ‚evropsko teritorialno sodelovanje‘ (**)
[samo ena možnost]; <type=’C’ input=’M’>

(*) Prvi skupni akcijski načrt, ki ga država članica predloži v okviru cilja ‚naložbe za rast in delovna mesta‘
v skladu s členom 104(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta
(**) Prvi skupni akcijski načrt, ki ga država članica predloži v okviru cilja ‚evropsko teritorialno sodelovanje‘
v skladu s členom 104(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta“;
2. naslov dela C se nadomesti z naslednjim:
„C. CILJI SAN“;

3. točka C.1 se nadomesti z naslednjim:
„C.1 Opišite cilje SAN in to, kako ta načrt prispeva k ciljem programa ali k ustreznim priporočilom za
posamezne države in širšim smernicam ekonomskih politik držav članic in Unije na podlagi
člena 121(2) PDEU ter ustreznim priporočilom Sveta, ki jih države članice morajo upoštevati v svojih
politikah zaposlovanja na podlagi člena 148(4) PDEU.
<type=’S’ maxlength=’17500’ input=’M’>“
4. točka C.2 se nadomesti z naslednjim:
„C.2. Na podlagi informacij, zagotovljenih v C.1, opredelite cilje SAN.
Številka

Cilj SAN 1 <type=’S’ input=’S’>

Oznaka

Cilj

<type=’N’ input=’M’>

<type=’S’ maxlength=’500’ input=’M’>

Cilj SAN 2“
...
5. točka C.3 se črta;
6. naslov dela D se nadomesti z naslednjim:
„D. OPIS SAN“;

7. v točki D.1.1 se besedilo iz tretjega stolpca v prvi vrstici preglednice nadomesti z naslednjim:
„Cilji SAN, h katerim projekt prispeva“;
8. naslov točke D.1.2 se nadomesti z naslednjim:
„D.1.2. Kako bodo projekti prispevali k doseganju ciljev SAN? Utemeljite.“;
9. naslov točke D.1.3 se nadomesti z naslednjim:
„D.1.3. Kakšni so mejniki, če je to ustrezno, in ciljne vrednosti za učinke in rezultate teh projektov?“;
10. v točki D.1.3 se besedilo iz drugega stolpca v drugi vrstici preglednice nadomesti z besedilom „kazalnik za SAN“;
11. točka D.3 se črta;
12. besedilo med točkama F in F.1 se črta;
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13. v točki F.1 se besedilo v drugem stolpcu nadomesti z naslednjim:
„(Navedite datum začetka izvajanja)“;
14. naslov dela G se nadomesti z naslednjim:
„G. Prispevek SAN k horizontalnim načelom“;
15. med točki G in G.1 se vstavi naslednje besedilo:
„Potrdite, da SAN prispeva k horizontalnim načelom, kot so določena v ustreznem programu ali partnerskem sporazumu, in
pojasnite, kako.“;
16. točka G.1 se nadomesti z naslednjim:
„G.1. Spodbujanje enakosti spolov
<type=’S’ maxlength=’3500’ input=’M’>“
17. točka G.3 se nadomesti z naslednjim:
„G.3. Spodbujanje trajnostnega razvoja
<type=’S’ maxlength=’3500’ input=’M’>“
18. točka H.1.2 se nadomesti z naslednjim:
„H.1.2. Navedite informacije o izbiri skupnega akcijskega načrta v skladu s členom 125(3) Uredbe (EU)
št. 1303/2013.“;
19. točki H.1.2.1 in H.1.2.2 se črtata;
20. točka H.4 se črta;
21. točka I.1 se nadomesti z naslednjim:
„I.1. Stroški doseganja mejnikov in ciljnih vrednosti za učinke in rezultate (izpolnite tudi dodatek o kazalnikih)
Naslednje preglednice izpolnite s kazalniki, ki se bodo uporabljali za finančno upravljanje SAN, in jih, če je to
relevantno, razčlenite po prednostni osi, skladu in kategoriji regije.“;
22. točka I.2 se črta.
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PRILOGA III

Priloga V k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/207 se spremeni:
1. preglednica 4A iz točke 3.2 dela A (Skupni kazalniki učinkov za ESS) se nadomesti z naslednjo preglednico:
„Preglednica 4A
SL

Skupni kazalniki učinkov za ESS (glede na prednostno os, prednostno naložbo in kategorijo regije).
V primeru pobude za zaposlovanje mladih ni potrebna razčlenitev glede na kategorijo regije za posamezno prednostno os ali njen del (*)
Prednostna naložba:

Kazalnik
Identifikator

<type=’S’ input=’G’>

<type=’S’
input=’G’>

<type=’N’
input=’G’>

Stopnja
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

uresničevanja
Zbirna vrednost
(izračunana samo Razčlenitev glede
dejno)
na spol ni
obvezna

<type=’N’ <type=’N’ <type=’N’ <type=’N’ <type=’N’ <type=’N’ <type=’N’ <type=’N’ <type=’N’ <type=’N’
input=’M’> input=’M’> input=’M’> input=’M’> input=’M’> input=’M’> input=’M’> input=’M’> input=’M’> input=’M’>

<type=’N’
input=’G’>

<type=’P’ input=’G’>

Letna vrednost
Skupaj

Brezposelni (ESS)
Brezposelni (pobuda za
zaposlovanje mladih)

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

Skupaj

M

Ž

Skupaj

M

Ž
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<type=’S’
input=’G’>

Kazalnik (navedba kazalnika)

Ciljna vrednost
(za leto 2023)
Kategorija
Razčlenitev glede
regije (če je
relevantno) na spol (za ciljno
vrednost) ni
obvezna

Dolgotrajno brezposelni
(ESS)
Dolgotrajno brezposelni
(pobuda za zaposlovanje
mladih)
Neaktivni (ESS)
Neaktivni (pobuda za za
poslovanje mladih)
Neaktivni, ki niso vklju
čeni v izobraževanje ali
usposabljanje (ESS)

14.2.2019

Neaktivni, ki niso vklju
čeni v izobraževanje ali
usposabljanje (pobuda za
zaposlovanje mladih)

<type=’S’ input=’G’>

<type=’S’
input=’G’>

<type=’N’
input=’G’>

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

obvezna
<type=’N’ <type=’N’ <type=’N’ <type=’N’ <type=’N’ <type=’N’ <type=’N’ <type=’N’ <type=’N’ <type=’N’
input=’M’> input=’M’> input=’M’> input=’M’> input=’M’> input=’M’> input=’M’> input=’M’> input=’M’> input=’M’>

<type=’N’
input=’G’>

<type=’P’ input=’G’>

SL

<type=’S’
input=’G’>

Kazalnik (navedba kazalnika)

Stopnja
uresničevanja
Zbirna vrednost
(izračunana samo Razčlenitev glede
dejno)
na spol ni
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Kazalnik
Identifikator

Ciljna vrednost
(za leto 2023)
Kategorija
Razčlenitev glede
regije (če je
relevantno) na spol (za ciljno
vrednost) ni
obvezna

Letna vrednost
Skupaj

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

Skupaj

M

Ž

Skupaj

M

Ž

Zaposleni, vključno s
samozaposlenimi

Mlajši od 25 let (ESS)

Starejši od 54 let

Uradni list Evropske unije

Mlajši od 25 let (pobuda
za zaposlovanje mladih)

Starejši od 54 let, ki so
brezposelni, vključno z dol
gotrajno brezposelnimi,
ali neaktivni in niso
vključeni v izobraževanje
ali usposabljanje

S primarno (ISCED 1)
ali nižjo sekundarno iz
obrazbo (ISCED 2) (ESS)

L 43/27

S primarno (ISCED 1)
ali nižjo sekundarno iz
obrazbo (ISCED 2) (po
buda za zaposlovanje
mladih)

<type=’S’ input=’G’>

<type=’S’
input=’G’>

<type=’N’
input=’G’>

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

obvezna
<type=’N’ <type=’N’ <type=’N’ <type=’N’ <type=’N’ <type=’N’ <type=’N’ <type=’N’ <type=’N’ <type=’N’
input=’M’> input=’M’> input=’M’> input=’M’> input=’M’> input=’M’> input=’M’> input=’M’> input=’M’> input=’M’>

<type=’N’
input=’G’>

<type=’P’ input=’G’>

SL

<type=’S’
input=’G’>

Kazalnik (navedba kazalnika)

Stopnja
uresničevanja
Zbirna vrednost
(izračunana samo Razčlenitev glede
dejno)
na spol ni
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Kazalnik
Identifikator

Ciljna vrednost
(za leto 2023)
Kategorija
Razčlenitev glede
regije (če je
relevantno) na spol (za ciljno
vrednost) ni
obvezna

Letna vrednost
Skupaj

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

Skupaj

M

Ž

Skupaj

M

Ž

Z višjo sekundarno
(ISCED 3) ali postsekun
darno izobrazbo
(ISCED 4) (ESS)

S terciarno izobrazbo
(ISCED 5 do 8) (ESS)

Uradni list Evropske unije

Z višjo sekundarno
(ISCED 3) ali postsekun
darno izobrazbo
(ISCED 4) (pobuda za
zaposlovanje mladih)

S terciarno izobrazbo
(ISCED 5 do 8) (pobuda
za zaposlovanje mladih)

Migranti, udeleženci tu
jega rodu, manjšine
(vključno z marginalizira
nimi skupnostmi, kot so
Romi) (ESS)

14.2.2019

Migranti, udeleženci tu
jega rodu, manjšine
(vključno z marginalizira
nimi skupnostmi, kot so
Romi) (pobuda za zapo
slovanje mladih)

<type=’S’ input=’G’>

<type=’S’
input=’G’>

<type=’N’
input=’G’>

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

obvezna
<type=’N’ <type=’N’ <type=’N’ <type=’N’ <type=’N’ <type=’N’ <type=’N’ <type=’N’ <type=’N’ <type=’N’
input=’M’> input=’M’> input=’M’> input=’M’> input=’M’> input=’M’> input=’M’> input=’M’> input=’M’> input=’M’>

<type=’N’
input=’G’>

<type=’P’ input=’G’>

SL

<type=’S’
input=’G’>

Kazalnik (navedba kazalnika)

Stopnja
uresničevanja
Zbirna vrednost
(izračunana samo Razčlenitev glede
dejno)
na spol ni

14.2.2019

Kazalnik
Identifikator

Ciljna vrednost
(za leto 2023)
Kategorija
Razčlenitev glede
regije (če je
relevantno) na spol (za ciljno
vrednost) ni
obvezna

Letna vrednost
Skupaj

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

Skupaj

M

Ž

Skupaj

M

Ž

Invalidi (ESS)

Invalidi (pobuda za zapo
slovanje mladih)

Druge prikrajšane osebe
(pobuda za zaposlovanje
mladih)

Brezdomci ali prizadeti
zaradi izključenosti na
področju nastanitve (1)
(ESS)

Uradni list Evropske unije

Druge prikrajšane osebe
(ESS)

Brezdomci ali prizadeti
zaradi izključenosti na
področju nastanitve (po
buda za zaposlovanje
mladih)

S podeželskih območij (1)
(ESS)

L 43/29

S podeželskih območij
(pobuda za zaposlovanje
mladih)

<type=’S’ input=’G’>

<type=’S’
input=’G’>

<type=’N’
input=’G’>

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

obvezna
<type=’N’ <type=’N’ <type=’N’ <type=’N’ <type=’N’ <type=’N’ <type=’N’ <type=’N’ <type=’N’ <type=’N’
input=’M’> input=’M’> input=’M’> input=’M’> input=’M’> input=’M’> input=’M’> input=’M’> input=’M’> input=’M’>

<type=’N’
input=’G’>

<type=’P’ input=’G’>

SL

<type=’S’
input=’G’>

Kazalnik (navedba kazalnika)

Stopnja
uresničevanja
Zbirna vrednost
(izračunana samo Razčlenitev glede
dejno)
na spol ni

L 43/30

Kazalnik
Identifikator

Ciljna vrednost
(za leto 2023)
Kategorija
Razčlenitev glede
regije (če je
relevantno) na spol (za ciljno
vrednost) ni
obvezna

Letna vrednost
Skupaj

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

Skupaj

M

Ž

Skupaj

M

Ž

Število projektov, ki jih
v celoti ali delno izvedejo
socialni partnerji ali ne
vladne organizacije

Število projektov, name
njenih javnim upravam
ali javnim službam na
nacionalni, regionalni ali
lokalni ravni

Uradni list Evropske unije

Število projektov, ki so
namenjeni trajnostni ude
ležbi in napredku žensk
v zaposlovanju

Število podprtih mikro,
malih in srednjih podjetij
(vključno z zadrugami in
podjetji socialne ekono
mije)

Skupni seštevek udeležencev (2)

14.2.2019

(*) Strukturirani podatki, zahtevani za poročilo o pobudi za zaposlovanje mladih, ki ga je treba predložiti aprila 2015 v skladu s členom 19(3) Uredbe (EU) št. 1304/2013 in Prilogo II k navedeni uredbi.
(1) Ocena na podlagi reprezentativnega vzorčenja. Države članice imajo na voljo dve možnosti poročanja. Možnost 1: minimalna zahteva je, da se podatki predložijo enkrat v letnem poročilu o izvajanju za
leto 2017. V okviru te možnosti se navede zbirna vrednost v stolpcu ‚Zbirna vrednost‘ v letnem poročilu o izvajanju za leto 2017. Možnost 2: letne vrednosti se predložijo za vsako leto.
(2) Skupni seštevek udeležencev vključuje udeležence s popolnimi evidencami (osebnih podatkov neobčutljive narave) in udeležence z nepopolnimi evidencami (osebnih podatkov neobčutljive narave). Skupno
število udeležencev se v sistemu SFC2014 izračuna na podlagi naslednjih treh skupnih kazalnikov učinka: ‚brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi‘, ‚neaktivni‘ in ‚zaposleni, vključno s samoza
poslenimi‘. Skupno število zajema samo udeležence s popolnimi podatkovnimi evidencami, vključno z vsemi osebnimi podatki neobčutljive narave. Za skupni seštevek udeležencev morajo države članice
poročati o vseh udeležencih ESS, vključno s tistimi, katerih evidence osebnih podatkov neobčutljive narave niso popolne.“;

„1.

3.

4.

5.

6.

Prednostna os

Znesek podpore EU, pred
vidoma namenjen opera
cijam, ki se izvajajo zunaj
programskega območja,
na podlagi izbranih
operacij (v EUR)

Kot delež podpore EU
k prednostni osi v času
sprejetja programa
(v %)
(3/Podpora EU k pred
nostni osi v času sprejetja
programa * 100)

Znesek podpore EU
v okviru operacij, ki se
izvajajo zunaj program
skega območja, na podlagi
upravičenih izdatkov, ki
jih upravičenec predloži
organu upravljanja
(v EUR)

Kot delež podpore EU
k prednostni osi v času
sprejetja programa
(v %)
(5/Podpora EU k pred
nostni osi v času sprejetja
programa * 100)

<type=’S’ input=’S’>

<type=’N’ input=’M’>

<type=’P’ input=’G’>

<type=’N’ input=’M’>

<type=’P’ input=’G’>

SL

Stroški operacij, izvedenih zunaj programskega ob
močja (1)

2.

14.2.2019

2. preglednica 9 iz točke 3.2 dela A (Stroški operacij, izvedenih zunaj programskega območja (ESRR in Kohezijski sklad v okviru cilja „naložbe za rast in delovna mesta“)) se nadomesti
z naslednjim:

(1) V skladu z zgornjimi mejami iz člena 70(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013 ali člena 20 Uredbe (EU) št. 1299/2013.“

3. v preglednici 13 iz točke 3.2 dela A (Skupni akcijski načrti) se besedilo osmega stolpca prve vrstice nadomesti z naslednjim:
1. običajen
2. prvi SAN
3. pobuda za zaposlovanje mladih“.

Uradni list Evropske unije

„Vrsta SAN

L 43/31

L 43/32

Uradni list Evropske unije

SL

14.2.2019

PRILOGA IV

V preglednici 8 (Skupni akcijski načrti) iz točke 8.2 dela A Priloge X k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/207 se besedilo
osmega stolpca prve vrstice nadomesti z naslednjim:
„Vrsta SAN
1. običajen
2. prvi SAN“.

PRILOGA V

Preglednica iz točke 15 dela C Priloge V k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/207 se nadomesti z naslednjim:
„13

14
Podatki za namene pregleda uspešnosti in okvira uspešnosti

Samo za poročilo, predloženo v letu 2019: skupni upravičeni iz
datki, ki so nastali upravičencem in so jih ti poravnali do
31.12.2018 ter so bili potrjeni za Komisijo
Člen 21(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013

Samo za končno poročilo o izvajanju: skupni upravičeni izdatki,
ki so nastali upravičencem in so jih ti poravnali do 31.12.2023
ter so bili potrjeni za Komisijo
Člen 22(7) Uredbe (EU) št. 1303/2013“

14.2.2019

Uradni list Evropske unije

SL
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PRILOGA VI

Preglednica iz točke 12 dela B Priloge X k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/207 se nadomesti z naslednjim:
„13

14
Podatki za namene pregleda uspešnosti in okvira uspešnosti

Samo za poročilo, predloženo v letu 2019: skupni upravičeni iz
datki, ki so nastali upravičencem in so jih ti poravnali do
31.12.2018 ter so bili potrjeni za Komisijo
Člen 21(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013

Samo za končno poročilo o izvajanju: skupni upravičeni izdatki,
ki so nastali upravičencem in so jih ti poravnali do 31.12.2023
ter so bili potrjeni za Komisijo
Člen 22(7) Uredbe (EU) št. 1303/2013“

