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ZAŁĄCZNIK 

W załącznikach I, II, V i VII do wniosku Komisji COM(2018) 375 wprowadza się następujące 

zmiany: 

ZAŁĄCZNIK I 

1) tytuł otrzymuje brzmienie: 

„Wymiary i kody rodzajów interwencji w ramach EFRR, EFS+, Funduszu 

Spójności i FST – art. 17 ust. 5”; 

2) do tytułu tabeli 1 dodaje się przypis w brzmieniu: 

„
*
 W odniesieniu do celu szczegółowego „umożliwienie regionom i ludziom 

łagodzenia społecznych, gospodarczych i środowiskowych skutków transformacji 

w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu” wspieranego z FST, wykorzystane 

mogą być zakresy interwencji w ramach dowolnych celów polityki, o ile są one spójne 

z art. [4] i [5] rozporządzenia (UE) [nowe rozporządzenie FST] i zgodne 

z odpowiednim terytorialnym planem sprawiedliwej transformacji. Dla tego celu 

szczegółowego współczynnik do obliczania wsparcia na cele związane ze zmianami 

klimatu ustala się na poziomie 100 % dla wykorzystanych zakresów interwencji.”. 

 

ZAŁĄCZNIK II 

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wybór celów polityki i, w stosownych przypadkach, celu szczegółowego FST 

Podstawa prawna: art. 8 lit. a) rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów (RWP), art. 3 rozporządzeń 

w sprawie Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI), Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBW), 

Instrumentu Zarządzania Granicami i Wizowego (IZGW) 

Tabela 1: Wybór celu polityki (i celu szczegółowego FST) z uzasadnieniem  

Wybrany 

cel 

Program Fundusz 

 

 Uzasadnienie wyboru celu polityki 

(lub celu szczegółowego FST)  

    [3 500 na CP] 

”; 
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2) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Wstępna alokacja finansowa według celu i polityki i celu szczegółowego FST  

Podstawa prawna: art. 8 lit. c) RWP 

Tabela 4: Wstępna alokacja finansowa z EFRR, EFS+, FST, Funduszu Spójności i EFMR według celu 

polityki* 

Cel polityki / cel 

szczegółowy FST 

EFRR EFS+ FST Fundusz 

Spójności  

EFMR Ogółem 

Cel polityki 1       

Cel polityki 2       

Cel polityki 3       

Cel polityki 4       

Cel polityki 5       

FST    cel 

szczegółowy** 

      

Pomoc 

techniczna 

      

Alokacja na lata 

2026–2027 

      

Ogółem        

* Cele polityki i cel szczegółowy FST zgodnie z art. 4 ust. 1 RWP. W przypadku EFRR, EFS+, Funduszu Spójności i FST w latach 2021–

2025; w przypadku EFMR w latach 2021–2027. 

** W wierszu tym należy uwzględnić przewidziane wsparcie uzupełniające z EFRR i EFS+, które ma zostać przesunięte do FST.”; 
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3) tabela 6 w pkt 6 otrzymuje brzmienie:  

„Tabela 6. Wykaz programów ze wstępnymi alokacjami finansowymi* 

* Cele polityki i cel szczegółowy FST zgodnie z art. 4 ust. 1 RWP. W przypadku EFRR, EFS+, Funduszu Spójności i FST w latach 2021–

2025; w przypadku EFMR w latach 2021–2027. 

**Zgodnie z art. 106 ust. 2 dotyczącym określenia stopy współfinansowania. 

Tytuł [255] Fundusz Kategoria 

regionów 

Wkład UE Wkład 

krajowy** 

Ogółem  

Program 1 EFRR Lepiej rozwinięte    

W okresie 

przejściowym 

   

Słabiej rozwinięte    

Najbardziej 

oddalone lub 

północne słabo 

zaludnione 

   

Program 1 Fundusz 

Spójności 

    

Program 1 EFS+ Lepiej rozwinięte    

W okresie 

przejściowym 

   

Słabiej rozwinięte    

Najbardziej 

oddalone lub 

północne słabo 

zaludnione 

   

Program 1 FST – 

alokacja*** 

Lepiej rozwinięte    

W okresie 

przejściowym 

   

Słabiej rozwinięte    

Program 1 FST – 

wsparcie 

uzupełniające 

z EFS+, które 

ma zostać 

przesunięte do 

FST 

Lepiej rozwinięte    

W okresie 

przejściowym 

   

Słabiej rozwinięte    

Program 1 FST – 

wsparcie 

uzupełniające 

z EFRR, które 

ma zostać 

przesunięte do 

FST 

Lepiej rozwinięte    

W okresie 

przejściowym 

   

Słabiej rozwinięte    

Ogółem  EFRR, 

Fundusz 

Spójności, 

EFS+, FST 

    

Program 2 EFMR     

Program 3 FAMI     

Program 4 FBW     

Program 5 IZGW     

Ogółem  Wszystkie 

fundusze 
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*** Przewidywana wstępna alokacja z FST – oddzielnie, ze wskazaniem początkowej alokacji z FST oraz wsparcia uzupełniającego z EFS+ 

i EFRR dla danej kategorii regionów, jeżeli jest już znane.”. 
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ZAŁĄCZNIK V 

1) tytuł i pierwsza tabela otrzymują brzmienie: 

„Wzór programów wspieranych z EFRR (cel „Inwestycje na rzecz zatrudnienia 

i wzrostu”), EFS+, FST, Funduszu Spójności i EFMR – art. 16 ust. 3 

CCI  

Tytuł w języku angielskim [255 znaków
*
] 

Tytuł w języku (językach) 

narodowym (narodowych) 

[255] 

Wersja  

Pierwszy rok [4] 

Ostatni rok [4] 

Kwalifikowalny od  

Kwalifikowalny do  

Nr decyzji Komisji  

Data decyzji Komisji  

Nr decyzji zmieniającej w sprawie 

państwa członkowskiego 
 

Data wejścia w życie decyzji 

zmieniającej w sprawie państwa 

członkowskiego 

 

Przesunięcie inne niż istotne 

(art. 19 ust. 5) 

Tak/Nie 

Regiony NUTS objęte programem 

(nie dotyczy EFMR) 
 

Dany fundusz  EFRR 

 Fundusz Spójności 

 EFS+ 

 FST 

 EFMR 
* Numery w nawiasach kwadratowych odnoszą się do liczby znaków.”; 
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2) tabela 1 T w pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

„ 
Nr 

identyfi

kacyjny 

Tytuł [300] Pomoc 

techniczna 

Podstawa 

obliczania 

Fundusz Kategoria 

wspieranego 

regionu 

Wybrany cel 

szczegółowy 

(CS) 

1 Priorytet 1 Nie  EFRR Lepiej rozwinięte CS 1 

 W okresie 

przejściowym 

Słabiej rozwinięte CS 2 

Najbardziej 

oddalone lub 

północne słabo 

zaludnione 

Lepiej rozwinięte CS 3 

2 Priorytet 2 Nie  EFS+ 

 

Lepiej rozwinięte CS 4 

 W okresie 

przejściowym 

Słabiej rozwinięte CS 5 

Najbardziej 

oddalone lub 

północne słabo 

zaludnione 

3 Priorytet 3 Nie  Fundusz 

Spójności 

nie dotyczy CS 6 

4 Priorytet 4 Nie  FST* 

 

Lepiej rozwinięte CS FST 

W okresie 

przejściowym 

Słabiej rozwinięte 

5 Priorytetowa pomoc 

techniczna 

Tak    nie dotyczy 

 

.. Odrębny priorytet 

Zatrudnienie ludzi 

młodych 

Nie  EFS+   

.. Odrębny priorytet 

Zalecenia dla 

poszczególnych 

krajów 

Nie  EFS+   

.. Odrębny priorytet 

Działania 

innowacyjne 

Nie  EFS+  CS 8 

 Odrębny priorytet 

Deprywacja 

materialna 

Nie  EFS+  CS 9 

* Obejmuje alokację z FST oraz wsparcie uzupełniające przesunięte z EFRR i EFS+.”; 
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3) tabela 15 w pkt 3.A otrzymuje brzmienie:  

„ 

 Kategoria 

regionów 

Obszar 1 Obszar 2 Obszar 3 Obszar 4 Obszar 5 
Kwota 

  (a) (b) (c) (d) (e) (f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e)) 

EFRR Lepiej 

rozwinięte 

      

Słabiej 

rozwinięte 

      

W okresie 

przejściowym 

      

Najbardziej 

oddalone lub 

północne 

słabo 

zaludnione 

      

EFS+ Lepiej 

rozwinięte 

      

Słabiej 

rozwinięte 

      

W okresie 

przejściowym 

      

Najbardziej 

oddalone lub 

północne 

słabo 

zaludnione 

      

FST* Lepiej 

rozwinięte 

      

Słabiej 

rozwinięte 

      

W okresie 

przejściowym 

      

Fundusz 

Spójności 

       

EFMR        

Ogółem        

* Początkowa alokacja z FST (bez przesuniętych środków uzupełniających) w granicach określonych 

w art. 21.”; 
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4) w pkt 3.A dodaje się nową tabelę 18 w brzmieniu: 

„Tabela 18: Początkowa alokacja z FST na program
1
 

Podstawa prawna: art. 21a  

 Początkowa alokacja z FST na program według kategorii regionów 

Lepiej rozwinięte 
W okresie 

przejściowym 
Słabiej rozwinięte 

Początkowa alokacja z FST 

w programie* 
   

* Program z alokacją z FST. 

1 Jeżeli FST jest „danym funduszem” (podstawowe dane o programie, s.1 wzoru programu).”; 

 

5) w pkt 3.A po tabeli 18 dodaje się nowe pola wyboru: 

„Obowiązkowe przesunięcie środków z EFRR i EFS+ jako wsparcie 

uzupełniające przeznaczone na Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji
2
 

Przesunięcie do 

FST 
 dotyczy przesunięć wewnętrznych w ramach programu z alokacją z FST (tabela 

18A) 
 dotyczy przesunięć z innych programów do programu z alokacją z FST (tabela 

18B) 

  nie dotyczy (tj. brak wsparcia z FST na program) 

2 Jeżeli program wspierany z FST uzyskuje wsparcie uzupełniające (por. art. 21a) w ramach programu oraz z innych 

programów, należy wypełnić obie tabele: 18A i 18B.”; 
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6) w pkt 3.A dodaje się nową tabelę 18A w brzmieniu: 

„Tabela 18A: Przesunięcie środków z EFRR i EFS+ do Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 

Transformacji (FST) w ramach programu 

 

 Alokacja z FST w programie* według kategorii regionów 

Lepiej 

rozwinięte 

W okresie 

przejściowym 

Słabiej 

rozwinięte 

Przesunięcie w ramach programu* (wsparcie 

uzupełniające) według kategorii regionu 
   

EFRR Lepiej rozwinięte    

W okresie przejściowym    

Słabiej rozwinięte    

Najbardziej oddalone lub 

północne słabo zaludnione 
   

EFS+ Lepiej rozwinięte    

W okresie przejściowym    

Słabiej rozwinięte    

Najbardziej oddalone lub 

północne słabo zaludnione 
   

Ogółem  Lepiej rozwinięte    

 W okresie przejściowym    

 Słabiej rozwinięte    

 Najbardziej oddalone lub 

północne słabo zaludnione 
   

* Program z alokacją z FST.”; 
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7) w pkt 3.A dodaje się nową tabelę 18B w brzmieniu: 

„Tabela 18B: Przesunięcie w danym programie środków EFRR i EFS+ z innych 

programów do Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) 

 

 Wsparcie uzupełniające na rzecz FST w danym 

programie (nr CCI)* według kategorii regionów 

Lepiej rozwinięte W okresie 

przejściowym 

Słabiej 

rozwinięte 

Przesunięcie/przesunięcia z innego 

programu/innych programów* według 

kategorii regionów 

   

Program 1 (nr CCI)    

EFRR Lepiej rozwinięte    

 W okresie przejściowym    

 Słabiej rozwinięte    

 Najbardziej oddalone lub 

północne słabo zaludnione 

   

EFS+ Lepiej rozwinięte    

 W okresie przejściowym    

 Słabiej rozwinięte    

 Najbardziej oddalone lub 

północne słabo zaludnione 
   

Program 2 (nr CCI)    

Program 3 (nr CCI)    

EFRR ogółem Lepiej rozwinięte    

 W okresie przejściowym    

 Słabiej rozwinięte    

 Najbardziej oddalone lub 

północne słabo zaludnione 

   

EFS+ ogółem Lepiej rozwinięte    

 W okresie przejściowym    

 Słabiej rozwinięte    

 Najbardziej oddalone     
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Ogółem    

* program z alokacją z FST, który otrzymuje wsparcie uzupełniające z EFRR i EFS+. 

** program zapewniający wsparcie uzupełniające z EFRR i EFS+ (źródło).”; 

 

Uzasadnienie obowiązkowego przesunięcia z EFRR i EFS+ na podstawie planowanych rodzajów 

interwencji – art. 17 ust. 3 lit. d) ppkt (viii) 

Pole tekstowe [3 000]  

 

8) tabela 10 w pkt 3.1 otrzymuje brzmienie: 

„ 
Tabela 10: Środki finansowe w rozbiciu na poszczególne lata 

Fundusz Kategoria 
regionu 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Ogółem  

EFRR* Słabiej 

rozwinięte 

        

Lepiej 
rozwinięte 

        

W okresie 

przejściowym 

        

Najbardziej 
oddalone lub 

północne 

słabo 
zaludnione 

        

Ogółem          

EFS+* Słabiej 

rozwinięte 

        

Lepiej 

rozwinięte 

        

W okresie 

przejściowym 

        

Najbardziej 

oddalone lub 

północne 
słabo 

zaludnione 

        

Ogółem           

FST** Słabiej 
rozwinięte 

        

Lepiej 

rozwinięte 

        

W okresie 
przejściowym 

        

Ogółem           

Fundusz 

Spójności 

nie dotyczy         

EFMR nie dotyczy         

Ogółem           

* Kwoty po obowiązkowym przesunięciu, tj. jeżeli ma miejsce obowiązkowe przesunięcie z EFRR i EFS+ z tego programu; w kwotach 

dotyczących EFRR i EFS+ nie uwzględnia się przesuniętych środków. 

** Należy podać łączne środki FST wynikające z tabeli 18 (tj. alokacja z FST wraz ze wsparciem uzupełniającym przesuniętym z EFRR i 

EFS+).”; 
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9) pkt 3.2 otrzymuje brzmienie:  

„3.2. Łączne środki finansowe w podziale na poszczególne fundusze oraz współfinansowanie krajowe *
 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 3 lit. f) ppkt (ii), art. 17 ust. 6 

W odniesieniu do celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu”: 

Tabela 11: Łączne środki finansowe w podziale na poszczególne fundusze oraz współfinansowanie krajowe 

Cel polityki/FST 

lub pomoc 

techniczna (PT) 

Priorytet Podstawa obliczenia 

wsparcia UE (ogółem lub 

publicznego) 

Fundusz Kategoria 

regionu** 

Wkład UE Wkład 

krajowy 

Szacunkowy 

podział wkładu 

krajowego 

Ogółem Stopa współfinansowania 

publicz

ny  

prywat

ny  

    (a) (b)=(c)+(d) (c) (d) (e)=(a)+ 

(b)*** 

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

 Priorytet 1 P/O EFRR Słabiej rozwinięte       

Lepiej rozwinięte       

W okresie 
przejściowym 

      

Szczególna 

alokacja dla 

regionów 

najbardziej 

oddalonych 
i północnych 

regionów słabo 

zaludnionych 

      

 Priorytet 2  EFS+ Słabiej rozwinięte       

Lepiej rozwinięte       

W okresie 

przejściowym 

      

Najbardziej 
oddalone lub 

północne słabo 

zaludnione 
regiony 

      

 Priorytet 3  FST**** Słabiej rozwinięte       

Lepiej rozwinięte       

W okresie 
przejściowym 

      

 Priorytet 4  Fundusz 

Spójności 

       

PT PT art. 29 RWP  EFRR lub 
EFS+ lub 

Fundusz 

Spójności lub 
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FST 

 PT art. 30 RWP  EFRR lub 

EFS+ lub 

Fundusz 
Spójności lub 

FST 

       

EFRR ogółem 

 

  Lepiej rozwinięte       

  W okresie 
przejściowym 

      

  Słabiej rozwinięte       

  Szczególna 

alokacja dla 
regionów 

najbardziej 

oddalonych 
i północnych 

regionów słabo 

zaludnionych 

      

EFS+ ogółem 

 

  Lepiej rozwinięte       

  W okresie 

przejściowym 

      

  Słabiej rozwinięte       

  Najbardziej 

oddalone lub 

północne słabo 

zaludnione 
regiony 

      

FST ogółem 

 

  Lepiej rozwinięte       

  W okresie 

przejściowym 

      

  Słabiej rozwinięte       

Fundusz Spójności Ogółem  nie dotyczy        

Suma całkowita          

* Przed przeglądem śródokresowym w 2025 r. w przypadku EFRR, EFS+, Funduszu Spójności oraz FST, środki finansowe tylko na lata 2021–2025. 

** W odniesieniu do EFRR: regiony słabiej rozwinięte, w okresie przejściowym, lepiej rozwinięte i, w stosownych przypadkach, szczególna alokacja dla najbardziej oddalonych i słabo zaludnionych regionów 

północnych. W odniesieniu do EFS+: regiony słabiej rozwinięte, w okresie przejściowym, lepiej rozwinięte i, w stosownych przypadkach, dodatkowa alokacja dla regionów najbardziej oddalonych i słabo zaludnionych 

regionów północnych. W odniesieniu do Funduszu Spójności: nie dotyczy. W przypadku pomocy technicznej zastosowanie kategorii regionu zależy od wyboru funduszu. 

*** W stosownych przypadkach w odniesieniu do wszystkich kategorii regionu. 

**** Należy podać łączne środki FST wynikające z tabeli 18 (tj. alokacja z FST wraz ze wsparciem uzupełniającym przesuniętym z EFRR i EFS+).”; 
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10) tabela 14 w pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„ 

Wskazanie dotyczące stosowania art. 88 

i 89 RWP* 

 

Nr 

priorytetu 

Fundusz Cel szczegółowy (cel 

„Zatrudnienie i wzrost”) lub 

obszar wsparcia (EFMR) 

Stosowanie zwrotu wydatków kwalifikowalnych 

na podstawie kosztów jednostkowych, płatności 

ryczałtowych i stawek ryczałtowych w ramach 

priorytetu zgodnie z art. 88 RWP 

Priorytet 

1 

EFRR CS 1 

CS 2 

Priorytet 

2 

EFS+ CS 3 

CS 4 

Priorytet 

3 

Fundusz 

Spójności 

CS 5 

CS 6 

Priorytet 

4 

FST CS FST 

 

Wykorzystanie finansowania niepowiązanego 

z kosztami zgodnie z art. 89 RWP 

Priorytet 

1 

EFRR CS 7 

CS 8 

Priorytet 

2 

EFS+ CS 9 

CS 10 

Priorytet 

3 

Fundusz 

Spójności 

CS 11 

CS 12 

Priorytet 

4 

FST CS FST 

 

* Pełne informacje będą podawane zgodnie ze wzorami załączonymi do RWP.”. 
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ZAŁĄCZNIK VII 

1) tabela 1 otrzymuje brzmienie:  

„ 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  

Środki finansowe w ramach priorytetu w oparciu o program  Dane zbiorcze dotyczące finansowego postępu programu  

Priorytet  Cel 

szczegółow

y 

Fundusz Kategoria 

regionu 

Podstawa 

obliczania 

wkładu Unii* 
(Wkład ogółem 

lub wkład 

publiczny) 

Środki finansowe 

ogółem 

(w EUR) 

Stopa 

współfinans

owania 
(%) 

Całkowite 

koszty 

kwalifikowal
ne operacji 

wybranych do 

udzielenia 
wsparcia 

(w EUR) 

 
 

Wkład 

z funduszy na 

operacje 
wybrane do 

udzielenia 

wsparcia (w 
EUR) 

Procentowy 

udział 

całkowitej 
alokacji 

w ramach 

operacji 
wybranych do 

udzielenia 

wsparcia (%) 
 

[kolumna 7/ 

kolumna 5x100] 

 

Całkowita kwota 

kwalifikowalnych 

wydatków 
poniesionych przez 

beneficjentów 

i opłaconych 
w ramach 

realizowanych 

operacji 

Procentowy 

udział całkowitej 

alokacji objęty 
kwalifikowalnym

i wydatkami 

poniesionymi 
przez 

beneficjentów 

i opłaconymi 
w ramach 

realizowanych 

operacji (w %) 

 

[kolumna 10/ 

kolumna 5x100] 

Liczba 

wybranych 

operacji 

   Obliczenia  Obliczenia  

<type='S
’ 

input='G'
> 

<type='S’ 
input='G'> 

<type='S
’ 

input='G
'> 

<type='S’ 
input='G'> 

<type='S’ 
input='G'> 

<type='N’ 
input='G'> 

<type='P’ 
input='G'> 

<type='Cu' 
input='M'> 

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

<type='Cu' 
input='M'> 

<type='P’ 
input='G'> 

<type='N' 
input='M'> 

             

Priorytet 

1 

CS 1 EFRR           

Priorytet 
2 

CS 2 EFS+           

Priorytet 

3 

CS 3 Fundusz 

Spójnośc

i 

nie dotyczy          

Priorytet 

4 

CS FST FST*           

Ogółem   EFRR Słabiej 

rozwinięte 

 <type='N' input=' 

G '> 

 <type='Cu' 

input=' G '> 

 <type='P' 

input=' G '> 

<type='Cu' 

input=' G '> 

<type='P’ 

input='G'> 

<type='N' 

input=' G '> 
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Ogółem  EFRR W okresie 
przejściowy

m 

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

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

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

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

<type='P’ 
input='G'> 

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

Ogółem  EFRR Lepiej 

rozwinięte 

 <type='N' input=' 

G '> 

 <type='Cu' 

input=' G '> 

 <type='P' 

input=' G '> 

<type='Cu' 

input=' G '> 

<type='P’ 

input='G'> 

<type='N' 

input=' G '> 

Ogółem  EFRR Szczególna 

alokacja dla 

regionów 
najbardziej 

oddalonych 

i północnyc
h regionów 

słabo 

zaludnionyc
h 

 <type='N' input=' 

G '> 

 <type='Cu' 

input=' G '> 

 <type='P' 

input=' G '> 

<type='Cu' 

input=' G '> 

<type='P’ 

input='G'> 

<type='N' 

input=' G '> 

Ogółem  EFS+ Słabiej 

rozwinięte 

 <type='N' input=' 

G '> 

 <type='Cu' 

input=' G '> 

 <type='P' 

input=' G '> 

<type='Cu' 

input=' G '> 

<type='P’ 

input='G'> 

<type='N' 

input=' G '> 

Ogółem  EFS+ W okresie 
przejściowy

m 

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

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

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

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

<type='P’ 
input='G'> 

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

Ogółem  EFS+ Lepiej 

rozwinięte 

 <type='N' input=' 

G '> 

 <type='Cu' 

input=' G '> 

 <type='P' 

input=' G '> 

<type='Cu' 

input=' G '> 

<type='P’ 

input='G'> 

<type='N' 

input=' G '> 

Ogółem  EFS+ Szczególna 

alokacja dla 

regionów 
najbardziej 

oddalonych 

i północnyc
h regionów 

słabo 

zaludnionyc

h 

 <type='N' input=' 

G '> 

 <type='Cu' 

input=' G '> 

 <type='P' 

input=' G '> 

<type='Cu' 

input=' G '> 

<type='P’ 

input='G'> 

<type='N' 

input=' G '> 

Ogółem  Fundusz 

Spójnośc

i 

nie dotyczy  <type='N' input=' 

G '> 

 <type='Cu' 

input=' G '> 

 <type='P' 

input=' G '> 

<type='Cu' 

input=' G '> 

<type='P’ 

input='G'> 

<type='N' 

input=' G '> 

Ogółem  FST* Słabiej 
rozwinięte 

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

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

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

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

<type='P’ 
input='G'> 

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

Ogółem  FST* W okresie 

przejściowy
m 

 <type='N' input=' 

G '> 

 <type='Cu' 

input=' G '> 

 <type='P' 

input=' G '> 

<type='Cu' 

input=' G '> 

<type='P’ 

input='G'> 

<type='N' 

input=' G '> 
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Ogółem  FST* Lepiej 
rozwinięte 

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

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

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

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

<type='P’ 
input='G'> 

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

* Kwoty obejmują wsparcie uzupełniające przesunięte z EFRR i EFS+.”; 

 

 

 

2) tabela 7 otrzymuje brzmienie:  

„ 
Fundusz Kategoria regionu Wkład Unii 

[bieżący rok kalendarzowy] [kolejny rok 

kalendarzowy] 

Styczeń–październik Listopad–grudzień Styczeń–grudzień 

EFRR Słabiej rozwinięte  <type="Cu" 

input="M"> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

 W okresie przejściowym <type="Cu" 

input="M"> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

 Lepiej rozwinięte  <type="Cu" 

input="M"> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

 Najbardziej oddalone lub 

północne słabo 

zaludnione
*
 

<type="Cu" 

input="M"> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

EWT  <type="Cu" 

input="M"> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

EFS+ Słabiej rozwinięte  <type="Cu" 

input="M"> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

 W okresie przejściowym  <type="Cu" 

input="M"> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

 Lepiej rozwinięte  <type="Cu" 

input="M"> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

 Najbardziej oddalone lub 

północne słabo 

zaludnione* 

<type="Cu" 

input="M"> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

FST** Słabiej rozwinięte  <type="Cu" <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 
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input="M"> 

 W okresie przejściowym  <type="Cu" 

input="M"> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

 Lepiej rozwinięte  <type="Cu" 

input="M"> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

FBW     

IZGW     
  * Wartość ta powinna przedstawiać wyłącznie szczególną alokację na regiony najbardziej oddalone/północne regiony słabo zaludnione. 

** Kwoty obejmują wsparcie uzupełniające przesunięte odpowiednio z EFRR i EFS+.”. 


