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prie
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kuriuo nustatoma programa „InvestEU“
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III PRIEDAS
Pagrindiniai veiklos rezultatų rodikliai
1. „InvestEU“ fondo remiamo finansavimo apimtis (pagal politikos linijas)
1.1. Pasirašytų operacijų apimtis
1.2. Sutelktos investicijos
1.3. Sutelkto privačiojo finansavimo suma
1.4. Pasiektas sverto ir didinamasis poveikis
2. „InvestEU“ fondo remiamo finansavimo geografinė aprėptis (pagal politikos linijas, šalis ir
regionus, nurodytus bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) 2 lygmeniu)
2.1. Šalių (valstybių narių ir trečiųjų valstybių), kuriose vykdomos operacijos, skaičius
2.2. Regionų, kuriuose vykdomos operacijos, skaičius
2.3. Operacijų apimtis pagal šalis (valstybes nares ir trečiąsias valstybes) ir regionus
3. „InvestEU“ fondo teikiamo finansavimo poveikis
3.1. Sukurtų arba paremtų darbo vietų skaičius
3.2. Investicijos, padedančios įgyvendinti klimato srities tikslus, jei taikytina, suskirstytos
pagal politikos linijas
3.3. Investicijos, padedančios vykdyti skaitmeninimą
3.4. Investicijos, padedančios vykdyti pramonės pertvarką
4. Tvari infrastruktūra
4.1. Energetika: įrengti papildomi energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų ir kitų saugių bei
tvarių netaršių ir mažataršių išteklių pajėgumai (megavatais (MW))
4.2. Energetika: namų ūkių ir viešosios bei komercinės paskirties patalpų, priskirtų prie
geresnės energijos vartojimo efektyvumo klasės, skaičius
4.3. Energetika: apskaičiuotas įgyvendinant projektus sutaupytos energijos kiekis
(kilovatvalandėmis (kWh))
4.4. Energetika: kiekis, kuriuo sumažintas per metus išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių
dujų kiekis (išvengtas kiekis), CO2 ekvivalento tonomis
4.5. Energetika: investicijų į tvarios energetikos infrastruktūros vystymą, pažanginimą ir
modernizavimą apimtis
4.6. Skaitmeninis sektorius: papildomi namų ūkiai, įmonės arba viešieji pastatai, kuriuose
užtikrinta plačiajuosčio ryšio, kurio sparta ne mažesnė kaip 100 Mbps ir gali būti padidinta
iki gigabitinės, prieiga, arba įrengtų viešųjų belaidžio interneto (WIFI) zonų skaičius
4.7. Transportas: sutelktos investicijos, visų pirma į TEN-T
– Tarpvalstybinių ir trūkstamų jungčių projektų (be kita ko, projektų, susijusių su TEN-T
pagrindinio ir visuotinio tinklo miestų transporto mazgais, regioninėmis
tarpvalstybinėmis geležinkelių jungtimis, daugiarūšio transporto platformomis, jūrų
uostais, vidaus vandenų uostais, jungtimis su oro uostais ir kelių bei geležinkelių
terminalais) skaičius
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– Projektų, padedančių skaitmeninti transporto sektorių, visų pirma diegiant Europos
geležinkelių eismo valdymo sistemą (ERTMS), Upių informacijos paslaugų sistemą
(RIS), intelektinę transporto sistemą (ITS), laivų eismo stebėsenos ir informacijos sistemą
(VTMIS) ir (arba) e. jūrų laivybos paslaugas ir Bendro Europos dangaus oro eismo
valdymo mokslinių tyrimų programą (SESAR), skaičius
– Pastatytų ar atnaujintų alternatyviųjų degalų tiekimo punktų skaičius
– Projektų, padedančių didinti transporto saugumą, skaičius
4.8. Aplinka: investicijos, padedančios įgyvendinti planus ir programas, kurie yra būtini
pagal Sąjungos aplinkos acquis, susijusia su oro kokybe, vandeniu, atliekomis ir gamta
5. Moksliniai tyrimai, inovacijos ir skaitmeninimas
5.1. Prisidėjimas prie tikslo 3 proc. Sąjungos bendrojo vidaus produkto (BVP) investuoti į
mokslinius tyrimus, plėtrą ir inovacijas
5.2. Mokslinių tyrimų ir inovacijų projektus vykdančių įmonių, kurioms suteikta parama,
skaičius pagal dydį
6. Mažosios ir vidutinės įmonės
6.1. Įmonių, kurioms suteikta parama, skaičius pagal dydį (labai mažos, mažosios, vidutinės
ir mažos vidutinės kapitalizacijos įmonės)
6.2. Įmonių, kurioms suteikta parama, skaičius pagal etapą (ankstyvasis, augimo / plėtros)
6.3. Įmonių, kurioms suteikta parama, skaičius pagal valstybes nares ir NUTS 2 lygmens
regionus
6.4. Įmonių, kurioms suteikta parama, skaičius pagal sektorius, nurodytus naudojant Europos
Sąjungos ekonominės veiklos rūšių statistinio klasifikatoriaus (NACE) kodus
6.5. Pagal MVĮ politikos liniją MVĮ skirtų investicijų apimties procentinė dalis
7. Socialinės investicijos ir įgūdžiai
7.1. Socialinė infrastruktūra: socialinės infrastruktūros, kuriai suteikta parama, pajėgumas ir
prieiga prie jos pagal sektorius (būstai, švietimas, sveikata, kt.)
7.2. Mikrofinansavimas ir socialinių įmonių finansavimas: mikrofinansavimo gavėjų ir
socialinių įmonių, kurioms suteikta parama, skaičius
7.3. Įgūdžiai: asmenų, kurie įgyja naujų įgūdžių arba kurių įgūdžiai pripažįstami ir
sertifikuojami, skaičius (formaliojo švietimo ir mokymo kvalifikacija)
8. Strateginės Europos investicijos
8.1. Operacijų, padedančių kurti ypatingos svarbos infrastruktūros objektus, skaičius ir
apimtis pagal fizinę infrastruktūrą ir, jei taikytina, susijusias prekes ir paslaugas
8.2. Papildomi ypatingos svarbos infrastruktūros objektų pajėgumai, jei taikytina, suskirstyti
pagal sritis
8.3. Operacijų, padedančių kurti ypatingos svarbos technologijas ir išteklius, kurių reikia
Sąjungos ir jos valstybių narių saugumui užtikrinti, taip pat dvejopo naudojimo prekes,
skaičius ir apimtis
8.4. Ypatingos svarbos technologijas ir išteklius, kurių reikia Sąjungos ir jos valstybių narių
saugumui užtikrinti, taip pat dvejopo naudojimo prekes kuriančių ir gaminančių įmonių,
kurioms skirta parama, skaičius pagal dydį
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8.5. Operacijų, padedančių tiekti ir gaminti ypatingos svarbos išteklius, įskaitant ypatingos
svarbos sveikatos priežiūros priemones, ir kaupti jų atsargas, skaičius ir apimtis
8.6. Papildomi ypatingos svarbos ištekliai, įskaitant ypatingos svarbos sveikatos priežiūros
priemones, kuriems tiekti, gaminti ir kurių atsargoms kaupti skirta parama, jei taikytina,
suskirstyti pagal rūšis
8.7. Operacijų, kuriomis remiamos Sąjungos pramonės ateičiai strategiškai svarbios bazinės
didelio poveikio technologijos ir skaitmeninės technologijos, skaičius ir apimtis
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