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III PIELIKUMS
Galvenie darbības rādītāji
1. Fonda InvestEU finansējuma apjoms (dalījums pa politikas logiem)
1.1. Parakstīto darījumu apjoms
1.2. Piesaistītās investīcijas
1.3. Piesaistītā privātā finansējuma apmērs
1.4. Panāktais sviras un pastiprinošais efekts
2. Fonda InvestEU finansējuma ģeogrāfiskais aptvērums (sadalījumā pa politikas logiem,
valstīm un reģioniem kopējās statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) 2. līmenī)
2.1. Darbībās ietverto valstu (dalībvalstu un trešo valstu) skaits
2.2. Darbībās ietverto reģionu skaits
2.3. Darbību apjoms sadalījumā pa valstīm (dalībvalstīm un trešām valstīm) un pa reģioniem
3. Fonda InvestEU finansējuma ietekme
3.1. Izveidoto vai atbalstīto darbvietu skaits
3.2. Investīcijas klimata mērķu atbalstam, attiecīgā gadījumā sadalījumā pa politikas logiem
3.3. Investīcijas digitalizācijas atbalstam
3.4. Investīcijas rūpniecības pārkārtošanās atbalstam
4. Ilgtspējīga infrastruktūra
4.1. Enerģija: atjaunojamo energoresursu un citas drošas un ilgtspējīgas bezemisiju un
mazemisiju enerģijas ražošanas uzstādītā papildu jauda (megavatos (MW))
4.2. Enerģija: mājsaimniecību skaits, publiska un komerciāla izmantojuma telpu skaits ar
uzlabotu energopatēriņa klasifikāciju
4.3. Enerģija: aplēstais projektu rezultātā radītais enerģijas ietaupījums (kilovatstundās
(kWh))
4.4. Enerģija: ikgadējās samazinātās vai nepieļautās siltumnīcefekta gāzu emisijas, CO2
ekvivalenta tonnās
4.5. Enerģija: investīciju apjoms ilgtspējīgas enerģētikas infrastruktūras attīstībā, viedināšanā
un modernizācijā
4.6. Digitalizācija: papildu mājsaimniecības, uzņēmumi vai sabiedriskās ēkas ar platjoslas
pieslēgumu vismaz 100 Mb/s, ko var uzlabot līdz gigabita ātrumam, vai izveidoto Wi-Fi
tīklāju skaits
4.7. Transports: mobilizētās investīcijas, jo īpaši TEN-T
– Pārrobežu un trūkstošo savienojumu projektu skaits (tostarp projekti, kas saistīti ar
pilsētu mezgliem, reģionāliem pārrobežu dzelzceļa savienojumiem, multimodālām
platformām, jūras ostām, iekšzemes ostām, savienojumiem ar lidostām un TEN-T
pamattīkla un visaptverošā tīkla dzelzceļa termināļiem)
– Tādu projektu skaits, kuri veicina transporta digitalizāciju, jo īpaši, ieviešot Eiropas
Dzelzceļa satiksmes vadības sistēmu (ERTMS), upju informācijas sistēmu (RIS),
intelektiska transporta sistēmu (ITS), kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas

LV

1

LV

sistēmu (VTMIS) / e-jūrniecības pakalpojumus un Eiropas vienotās gaisa telpas gaisa
satiksmes pārvaldības sistēmu (SESAR).
– Izbūvēto vai modernizēto alternatīvas degvielas piegādes punktu skaits
– Tādu projektu skaits, kuri veicina transporta drošību
4.8. Vide: investīcijas to plānu un programmu īstenošanai, kas noteikti saskaņā Savienības
vides acquis saistībā ar gaisa kvalitāti, ūdens resursiem, atkritumu apsaimniekošanu un dabu
5. Pētniecība, inovācija un digitalizācija
5.1. Atbalsts mērķim 3 % no Savienības iekšzemes kopprodukta (IKP) ieguldīt pētniecībā,
izstrādē un inovācijā
5.2. To uzņēmumu skaits (tos klasificējot pēc lieluma), kam sniegts atbalsts pētniecības un
inovācijas projektu īstenošanā
6. MVU
6.1. Atbalstīto uzņēmumu skaits, tos klasificējot pēc lieluma (mikrouzņēmumi, mazie,
vidējie uzņēmumi un uzņēmumi ar vidēji lielu kapitālu)
6.2. Atbalstīto uzņēmumu skaits,
izaugsmes/paplašināšanās posms)

tos

klasificējot

pēc

posmiem

(agrīns,

6.3. Atbalstīto uzņēmumu skaits pa dalībvalstīm un reģioniem NUTS 2. līmenī
6.4. Atbalstīto uzņēmumu skaits nozaru dalījumā pēc saimniecisko darbību statistiskās
klasifikācijas Eiropas Savienībā (NACE)
6.5. MVU paredzēto investīciju apjoma procentuālā daļa MVU politikas logā
7. Sociālās investīcijas un prasmes
7.1. Sociālā infrastruktūra: atbalstītās sociālās infrastruktūras kapacitāte un piekļuve tai,
klasificējot pēc nozarēm – mājokļi, izglītība, veselības aprūpe, cita
7.2. Mikrofinansēšana un sociālo uzņēmumu finansēšana: atbalstīto mikrofinansējuma
saņēmēju un sociālo uzņēmumu skaits
7.3. Prasmes: tādu personu skaits, kuras apgūst jaunas prasmes vai kuru prasmes ir validētas
vai sertificētas, – formālās izglītības un apmācību kvalifikācija
8. Eiropas stratēģiskās investīcijas
8.1. To darbību skaits un apjoms, kuras veicina kritiskās infrastruktūras nodrošināšanu,
attiecīgā gadījumā iedalot pēc fiziskās infrastruktūras un saistītajām precēm un
pakalpojumiem
8.2. Kritiskās infrastruktūras papildu jauda, attiecīgā gadījumā iedalot pēc jomām
8.3. To darbību skaits un apjoms, kuras veicina kritisko tehnoloģiju un resursu izstrādi
Savienības un tās dalībvalstu drošībai, kā arī divējāda lietojuma preču izstrādi
8.4. Atbalstīto uzņēmumu skaits (dalījumā pēc lieluma), kuri izstrādā un ražo kritiskās
tehnoloģijas un resursus Savienības un tās dalībvalstu drošībai un divējāda lietojuma preces
8.5. To darbību skaits un apjoms, kuras veicina kritisko resursu piegādi, ražošanu un
uzkrāšanu, tostarp kritiskās veselības aprūpes nodrošināšanu
8.6. Papildu kritiskie resursi (tostarp kritiskās veselības aprūpes nodrošinājums), kas tiek
atbalstīti piegādes, ražošanas un uzglabāšanas veikšanai, attiecīgā gadījumā sadalījumā pa
veidiem
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8.7. Tādu darbību skaits un apjoms, ar kurām atbalsta svarīgas pamattehnoloģijas un
digitālās tehnoloģijas, kas ir stratēģiski nozīmīgas Savienības rūpniecības nākotnei.
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