
KOMISJA
TYTUŁ 22 — ROZSZERZENIE

TYTUŁ 22

ROZSZERZENIE

ROZDZIAŁ 22 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI „ROZSZERZENIE”

Szczegóły dotyczące artykułów 1, 2, 3 i 5 znajdują się w rozdziale XX 01

Tytuł
Rozdział
Artykuł
Pozycja

Treść PF Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

22 01 WYDATKI ADMINISTRACYJNE
W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI
„ROZSZERZENIE”

22 01 01 Wydatki związane z personelem
czynnie zatrudnionym w obsza-
rze działalności „Rozszerzenie”

22 01 01 01 Wydatki związane z personelem
czynnie zatrudnionym w Dyrek-
cji Generalnej „Rozszerzenie” 5 20 853 360 (1) 17 227 075 (2) 18 137 789,54

22 01 01 02 Wydatki związane z personelem
czynnie zatrudnionym w przed-
stawicielstwach (Rozszerzenie) 5 9 572 181 9 424 988 2 503 134,62

Artykuł 22 01 01 — Razem 30 425 541 26 652 063 20 640 924,16

22 01 02 Personel zewnętrzny i inne
wydatki na zarządzanie wspie-
rające obszar działalności „Roz-
szerzenie”

22 01 02 01 Personel zewnętrzny Dyrekcji
Generalnej „Rozszerzenie” 5 2 262 224 2 344 596 2 532 921,07

22 01 02 02 Personel zewnętrzny przedstawi-
cielstw (Rozszerzenie) 5 3 258 884 3 063 558 907 723,66

22 01 02 11 Inne wydatki na zarządzanie
Dyrekcji Generalnej „Rozszerze-
nie” 5 1 670 203 (3) 1 599 190 (4) 1 291 874,13

22 01 02 12 Inne wydatki na zarządzanie
w przedstawicielstwach (Rozsze-
rzenie) 5 992 696 843 597 262 396,50

Artykuł 22 01 02 — Razem 8 184 007 7 850 941 4 994 915,36

22 01 03 Wydatki na budynki i koszty
pochodne dla obszaru działal-
ności „Rozszerzenie”

22 01 03 01 Wydatki na budynki i koszty
pochodne Dyrekcji Generalnej
„Rozszerzenie” 5 5 843 405 4 630 360 4 746 593,95

22 01 03 02 Wydatki na budynki i koszty
pochodne przedstawicielstw
(Rozszerzenie) 5 7 861 872 7 347 775 2 035 960,02

Artykuł 22 01 03 — Razem 13 705 277 11 978 135 6 782 553,97

(1) Środki w wysokości 221 665 euro ujęto w rozdziale 31 01.
(2) Środki w wysokości 31 947 euro ujęto w rozdziale 31 01.
(3) Środki w wysokości 119 034 euro ujęto w rozdziale 31 01.
(4) Środki w wysokości 3 313 euro ujęto w rozdziale 31 01.
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KOMISJA
TYTUŁ 22 — ROZSZERZENIE

ROZDZIAŁ 22 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI „ROZSZERZENIE” (ciąg dalszy)

Tytuł
Rozdział
Artykuł
Pozycja

Treść PF Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

22 01 04 Wydatki pomocnicze na działa-
nia w obszarze działalności
„Rozszerzenie”

22 01 04 01 Pomoc przedakcesyjna dla kra-
jów Europy Środkowej
i Wschodniej — Wydatki na
administrację i zarządzanie 7.3 12 600 000 19 900 000 11 439 823,27

22 01 04 02 Strategia przedakcesyjna dla
Turcji — Wydatki na admini-
strację i zarządzanie 7.4 9 000 000 8 500 000 6 630 000,—

22 01 04 03 Stopniowe wycofywanie
pomocy przedakcesyjnej dla
nowych Państw Członkowskich
— Wydatki na administrację
i zarządzanie 7.3 1 600 000 4 000 000 17 286 353,—

22 01 04 04 Rozwiązania przejściowe dla
rozwoju instytucjonalnego po
przystąpieniu — Wydatki na
administrację i zarządzanie 3 p.m. 2 000 000 0,—

22 01 04 05 Działania Biura Wymiany Infor-
macji o Pomocy Technicznej
(TAIEX) w ramach instrumen-
tów przedakcesyjnych —
Wydatki na administrację
i zarządzanie 7.3 2 340 000 (1) 2 800 000 1 600 000,—

22 01 04 06 Działania Biura Wymiany Infor-
macji o Pomocy Technicznej
(TAIEX) w ramach rozwiązań
przejściowych — Wydatki na
administrację i zarządzanie 3 1 350 000 2 600 000 800 000,—

22 01 04 07 Wsparcie finansowe w celu
pobudzenia rozwoju gospodar-
czego społeczności Turków
cypryjskich — Wydatki na
administrację i zarządzanie 7.7 p.m. (2) p.m. (3)

22 01 04 08 Pomoc dla krajów na Bałkanach
Zachodnich — Wydatki na
administrację i zarządzanie 4 10 766 000 14 500 000 14 420 674,24

Artykuł 22 01 04 — Razem 37 656 000 54 300 000 52 176 850,51

Rozdział 22 01 — Razem 89 970 825 100 781 139 84 595 244,—

(1) Środki w wysokości 180 000 euro ujęto w rozdziale 31 01.
(2) Środki w wysokości 3 150 000 euro ujęto w rozdziale 31 01.
(3) Środki w wysokości 3 640 000 euro ujęto w rozdziale 31 01.
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ROZDZIAŁ 22 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI „ROZSZERZENIE” (ciąg dalszy)

22 01 01 Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze działalności „Rozszerzenie”

22 01 01 01 Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w Dyrekcji Generalnej „Rozszerzenie”

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

20 853 360 (1) 17 227 075 (2) 18 137 789,54

(1) Środki w wysokości 221 665 euro ujęto w rozdziale 31 01.
(2) Środki w wysokości 31 947 euro ujęto w rozdziale 31 01.

22 01 01 02 Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w przedstawicielstwach (Rozszerzenie)

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

9 572 181 9 424 988 2 503 134,62

22 01 02 Personel zewnętrzny i inne wydatki na zarządzanie wspierające obszar działalności „Rozszerzenie”

22 01 02 01 Personel zewnętrzny Dyrekcji Generalnej „Rozszerzenie”

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

2 262 224 2 344 596 2 532 921,07

22 01 02 02 Personel zewnętrzny przedstawicielstw (Rozszerzenie)

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

3 258 884 3 063 558 907 723,66

22 01 02 11 Inne wydatki na zarządzanie Dyrekcji Generalnej „Rozszerzenie”

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

1 670 203 (1) 1 599 190 (2) 1 291 874,13

(1) Środki w wysokości 119 034 euro ujęto w rozdziale 31 01.
(2) Środki w wysokości 3 313 euro ujęto w rozdziale 31 01.

22 01 02 12 Inne wydatki na zarządzanie w przedstawicielstwach (Rozszerzenie)

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

992 696 843 597 262 396,50
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ROZDZIAŁ 22 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI „ROZSZERZENIE” (ciąg dalszy)

22 01 03 Wydatki na budynki i koszty pochodne dla obszaru działalności „Rozszerzenie”

22 01 03 01 Wydatki na budynki i koszty pochodne Dyrekcji Generalnej „Rozszerzenie”

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

5 843 405 4 630 360 4 746 593,95

22 01 03 02 Wydatki na budynki i koszty pochodne przedstawicielstw (Rozszerzenie)

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

7 861 872 7 347 775 2 035 960,02

22 01 04 Wydatki pomocnicze na działania w obszarze działalności „Rozszerzenie”

22 01 04 01 Pomoc przedakcesyjna dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej — Wydatki na administrację i zarządzanie

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

12 600 000 19 900 000 11 439 823,27

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

— wydatków na pomoc techniczną i administracyjną, którą Komisja może zlecić agencji wykonawczej działającej na podsta-
wie prawa wspólnotowego,

— wydatków na pomoc techniczną i administracyjną nieobejmującą zadań władzy publicznej zlecanych przez Komisję
zewnętrznym usługodawcom na podstawie umów o dzieło dla obopólnej korzyści beneficjentów i Komisji,

— wydatków na personel wsparcia w przedstawicielstwach (personel kontraktowy, oddelegowani eksperci krajowi, eksperci
niezależni, personel lokalny oraz lokalny personel techniczny) dla potrzeb zdecentralizowanego zarządzania programami
w przedstawicielstwach Komisji w państwach trzecich lub dla potrzeb przejęcia zadań likwidowanych biur pomocy tech-
nicznej, jak również dodatkowe kosztów logistycznych i infrastrukturalny, takich jak koszty szkoleń, spotkań, misji, tech-
nologii informatycznych i telekomunikacyjnych, oraz kosztów wynajmu związanych bezpośrednio obecnością w przed-
stawicielstwach personelu czasowego wynagradzanego ze środków ujętych w niniejszej pozycji,

— wydatków na opracowania, spotkania ekspertów, działalność powierzoną organizacjom pozarządowym, w szczególności
organizacjom kobiecym, informacje i publikacje bezpośrednio związane z osiągnięciem założeń programu.

Środki te pokrywają wydatki na administrację i zarządzanie określone w artykułach 22 02 01, 22 02 02 i 22 02 10.
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ROZDZIAŁ 22 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI „ROZSZERZENIE” (ciąg dalszy)

22 01 04 (ciąg dalszy)

22 01 04 02 Strategia przedakcesyjna dla Turcji — Wydatki na administrację i zarządzanie

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

9 000 000 8 500 000 6 630 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

— wydatków na pomoc techniczną i administracyjną, którą Komisja może zlecić agencji wykonawczej działającej na podsta-
wie prawa wspólnotowego,

— wydatków na pomoc techniczną i administracyjną nieobejmującą zadań władzy publicznej zlecanych przez Komisję
zewnętrznym usługodawcom na podstawie umów o dzieło dla obopólnej korzyści beneficjentów i Komisji,

— wydatków na personel wsparcia w przedstawicielstwach (personel kontraktowy, oddelegowani eksperci krajowi, eksperci
niezależni, personel lokalny oraz lokalny personel techniczny) dla potrzeb zdecentralizowanego zarządzania programami
w przedstawicielstwach Komisji w państwach trzecich lub dla potrzeb przejęcia zadań likwidowanych biur pomocy tech-
nicznej, jak również dodatkowe kosztów logistycznych i infrastrukturalny, takich jak koszty szkoleń, spotkań, misji, tech-
nologii informatycznych i telekomunikacyjnych, oraz kosztów wynajmu związanych bezpośrednio obecnością w przed-
stawicielstwach personelu czasowego wynagradzanego ze środków ujętych w niniejszej pozycji,

— wydatków na badania, zebrania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio związane z osiągnięciem celu programu.

Środki te pokrywają wydatki na administrację i zarządzanie określone w pozycjach 22 02 04 01, 22 02 04 02 i artykule 22 02 10.

22 01 04 03 Stopniowe wycofywanie pomocy przedakcesyjnej dla nowych Państw Członkowskich—Wydatki na administrację i zarządzanie

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

1 600 000 4 000 000 17 286 353,—

Uwagi

Po rozszerzeniu Komisja jest w dalszym ciągu odpowiedzialna za zapewnienie spełnienia wszystkich wymogów prawnych
i finansowych, w szczególności dotyczących właściwego i skutecznego zarządzania finansami. Zgodnie z Aktem Przystąpienia
wszystkie agencje wdrażające w nowych Państwach Członkowskich, które przystąpiły do UE w 2004 r., działają obecnie
w ramach Rozszerzonego Zdecentralizowanego Systemu Wdrożeniowego (EDIS).

Jednakże pewna liczba zadań dotyczących zakończenia programów przedakcesyjnych, które nie mogą być realizowane na
poziomie krajowym, została przekazana do Komisji z zamykanych stopniowo przedstawicielstw/reprezentacji. Dotyczy to
w szczególności nadzoru nad projektami w zakresie zarówno monitorowania wyników i zarządzania finansami, w tym wnio-
sków o dokonanie płatności, jak również monitorowania działań naprawczych podjętych w następstwie zaleceń z audytów
EDIS, oraz wdrażania i monitorowania poakcesyjnej przejściowej pomocy finansowej. Zmiany w kartach projektu i/lub przy-
działach środków finansowych muszą zostać należycie oszacowane, a Komisji należy przedłożyć odpowiednią decyzję.

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów administracyjnych pozostałej części zamykania programów pomocy przedak-
cesyjnej w nowych Państwach Członkowskich, mianowicie:

— wydatków na czasowy personel wsparcia zatrudniony w siedzibie głównej (personel kontraktowy, pomocniczy, oddele-
gowani eksperci krajowi, personel zatrudniony przez agencje pośrednictwa pracy), mający przejąć zadania poprzednio rea-
lizowane przez przedstawicielstwa; wydatki na czasowy personel wsparcia zatrudniony w siedzibie głównej ograniczono
do wysokości 1 600 000 EUR, a preliminarz ten opiera się na tymczasowym rocznym koszcie jednostkowym za osobo-
rok, z czego 97 % stanowią wynagrodzenia przedmiotowego personelu, a 3 % to dodatkowe koszty szkoleń, spotkań, misji,
technologii informatycznych i telekomunikacyjnych związane z tymi pracownikami,
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ROZDZIAŁ 22 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI „ROZSZERZENIE” (ciąg dalszy)

22 01 04 (ciąg dalszy)

22 01 04 03 (ciąg dalszy)

— wydatków na krótkoterminową pomoc techniczną, związaną z realizacją celów programu (lub środki wchodzące w zakres
niniejszego artykułu oraz wszelkie inne wydatki na pomoc techniczną i administracyjną nieobejmującą zadań władzy
publicznej zlecanych przez Komisję w ramach doraźnych zamówień publicznych na usługi).

Podstawa prawna

Akt Przystąpienia, w szczególności jego część 4, tytuł I, art. 33 „Środki przejściowe”.

22 01 04 04 Rozwiązania przejściowe dla rozwoju instytucjonalnego po przystąpieniu — Wydatki na administrację i zarządzanie

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

p.m. 2 000 000 0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

— wydatków na pomoc techniczną i administracyjną nieobejmującą zadań władzy publicznej zlecanych przez Komisję
zewnętrznym usługodawcom na podstawie umów o dzieło dla obopólnej korzyści beneficjentów i Komisji,

— wydatków na opracowania, spotkania ekspertów, monitorowanie i ocenę, krótkoterminową pomoc techniczną, informa-
cje i publikacje związane z osiągnięciem celów programu,

— wydatków na pomoc techniczną i administracyjną, którą Komisja może zlecić agencji i/lub organom wymienionym
w art. 54 ust. 2 rozporządzenia finansowego.

Podstawa prawna

Środki te mają pokrywać wydatki na administrację i zarządzanie określone w artykule 22 03 01.

22 01 04 05 Działania Biura Wymiany Informacji o Pomocy Technicznej (TAIEX) w ramach instrumentów przedakcesyjnych —Wydatki na
administrację i zarządzanie

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

2 340 000 (1) 2 800 000 1 600 000,—

(1) Środki w wysokości 180 000 euro ujęto w rozdziale 31 01.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

— wydatków na pomoc techniczną i administracyjną, którą Komisja może przekazać agencji wykonawczej działającej na pod-
stawie prawa wspólnotowego,

— wydatków na pomoc techniczną i administracyjną nieobejmującą zadań władzy publicznej zlecanych przez Komisję
zewnętrznym usługodawcom na podstawie umów o dzieło dla obopólnej korzyści beneficjentów i Komisji,

15.3.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej II/1199



KOMISJA
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ROZDZIAŁ 22 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI „ROZSZERZENIE” (ciąg dalszy)

22 01 04 (ciąg dalszy)

22 01 04 05 (ciąg dalszy)

— wydatków na czasowy personel wsparcia zatrudniony w siedzibie głównej (personel kontraktowy, pomocniczy, oddele-
gowani eksperci krajowi, personel zatrudniony przez agencje pośrednictwa pracy), mający przejąć zadania poprzednio rea-
lizowane przez zlikwidowane biura pomocy technicznej; wydatki na czasowy personel wsparcia zatrudniony w siedzibie
głównej ograniczono do wysokości 2 500 000 EUR — preliminarz ten opiera się na tymczasowym rocznym koszcie jed-
nostkowym za osoborok, z czego 97 % stanowią wynagrodzenia przedmiotowego personelu, a 3 % to dodatkowe koszty
szkoleń, spotkań, misji, technologii informatycznych i telekomunikacyjnych związane z tymi pracownikami,

— wydatków na badania, zebrania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio związane z osiągnięciem celu programu.

Środki te mają pokryć wydatki na administrację i zarządzanie określone w artykule 22 02 06.

22 01 04 06 Działania Biura Wymiany Informacji o Pomocy Technicznej (TAIEX) w ramach rozwiązań przejściowych — Wydatki na
administrację i zarządzanie

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

1 350 000 2 600 000 800 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

— wydatków na czasowy personel wsparcia zatrudniony w siedzibie głównej (personel kontraktowy, pomocniczy, oddele-
gowani eksperci krajowi, personel zatrudniony przez agencje pośrednictwa pracy), zaangażowany w organizowanie dzia-
łań na rzecz tworzenia zdolności instytucjonalnych (TAIEX, partnerstwo i SIGMA) mający przejąć zadania poprzednio rea-
lizowane przez zlikwidowane biura pomocy technicznej. Wydatki na czasowy personel wsparcia zatrudniony w siedzibie
głównej ograniczono do wysokości 1 100 000 EUR — preliminarz ten opiera się na tymczasowym rocznym koszcie jed-
nostkowym za osoborok, z czego 90 % stanowią wynagrodzenia przedmiotowego personelu, a 10 % to dodatkowe koszty
szkoleń, spotkań, misji, technologii informatycznych i telekomunikacyjnych związane z tymi pracownikami.

Podstawa prawna

Środki te mają pokryć wydatki na administrację i zarządzanie określone w artykule 22 03 02.

22 01 04 07 Wsparcie finansowe w celu pobudzenia rozwoju gospodarczego społeczności Turków cypryjskich —Wydatki na administrację
i zarządzanie

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

p.m. (1) p.m. (2)

(1) Środki w wysokości 3 150 000 euro ujęto w rozdziale 31 01.
(2) Środki w wysokości 3 640 000 euro ujęto w rozdziale 31 01.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

— wydatków na pomoc techniczną i administracyjną, którą Komisja może zlecić agencji wykonawczej działającej na podsta-
wie prawa wspólnotowego,

— wydatków na pomoc techniczną i administracyjną nieobejmującą zadań władzy publicznej zlecanych przez Komisję
zewnętrznym usługodawcom na podstawie umów o dzieło dla obopólnej korzyści beneficjentów i Komisji,
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ROZDZIAŁ 22 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI „ROZSZERZENIE” (ciąg dalszy)

22 01 04 (ciąg dalszy)

22 01 04 07 (ciąg dalszy)

— wydatków na badania, spotkania ekspertów, działalność informacyjną i publikacje bezpośrednio związane z osiągnięciem
celu programu,

— wydatków na czasowy personel wsparcia zatrudniony w siedzibie głównej (personel kontraktowy, pomocniczy, oddele-
gowani eksperci krajowi, personel zatrudniony przez agencje pośrednictwa pracy) ograniczone do wysokości
3 000 000 EUR, odpowiadające szacunkowym 28 osobom na rok. Preliminarz ten opiera się na tymczasowym rocznym
koszcie jednostkowym za osoborok, z czego 75 % stanowią wynagrodzenia przedmiotowego personelu, a 25 % to dodat-
kowe koszty szkoleń, spotkań, misji, technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, oraz wynajem budynków na
miejscu.

Środki te mają pokryć wydatki administracyjne określone w artykule 22 02 11.

22 01 04 08 Pomoc dla krajów na Bałkanach Zachodnich — Wydatki na administrację i zarządzanie

Dane liczbowe (Środki niezróżnicowane)

Środki 2006 Środki 2005 Wynik 2004

10 766 000 14 500 000 14 420 674,24

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

— wydatków na pomoc techniczną i administracyjną, którą Komisja może zlecić agencji wykonawczej działającej na podsta-
wie prawa wspólnotowego,

— wydatków na pomoc techniczną i administracyjną nieobejmującą zadań władzy publicznej zlecanych przez Komisję
zewnętrznym usługodawcom na podstawie umów o dzieło dla obopólnej korzyści beneficjentów i Komisji,

— wydatków na czasowy personel wsparcia zatrudniony w siedzibie głównej (personel kontraktowy, pomocniczy, oddele-
gowani eksperci krajowi, personel zatrudniony przez agencje pośrednictwa pracy), mający przejąć zadania poprzednio rea-
lizowane przez zlikwidowane biura pomocy technicznej; wydatki na czasowy personel wsparcia zatrudniony w siedzibie
głównej ograniczono do wysokości 1 100 000 EUR — preliminarz ten opiera się na tymczasowym rocznym koszcie jed-
nostkowym za osoborok, z czego 97 % stanowią wynagrodzenia przedmiotowego personelu, a 3 % to dodatkowe koszty
szkoleń, spotkań, misji, technologii informatycznych i telekomunikacyjnych związane z tymi pracownikami,

— wydatków na personel wsparcia w przedstawicielstwach (personel kontraktowy, oddelegowani eksperci krajowi, eksperci
niezależni, personel lokalny oraz lokalny personel techniczny) dla potrzeb zdecentralizowanego zarządzania programami
w przedstawicielstwach Komisji w państwach trzecich lub dla potrzeb przejęcia zadań likwidowanych biur pomocy tech-
nicznej, jak również dodatkowych kosztów logistycznych i infrastrukturalnych, takich jak koszty szkoleń, spotkań, misji,
technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, oraz kosztów wynajmu związanych bezpośrednio obecnością
w przedstawicielstwach personelu czasowego wynagradzanego ze środków ujętych w niniejszej pozycji,

— wydatków na badania, zebrania ekspertów, informacje i publikacje bezpośrednio związane z osiągnięciem celu programu.

Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków na administrację i zarządzanie określonych w artykułach 22 05 01, 22 05 02,
22 05 03 i 22 05 04 dotyczących programów operacyjnych niepowierzonych Europejskiej Agencji Odbudowy (EAO).
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