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III. MELLÉKLET
Fő teljesítménymutatók
1. Az InvestEU Alap által támogatott finanszírozás volumene (szakpolitikai keretek szerinti
bontásban)
1.1. Aláírt műveletek volumene
1.2. Mozgósított befektetések
1.3. A mozgósított magánfinanszírozás összege
1.4. Az elért tőkeáttételi hatás és multiplikátorhatás
2. Az InvestEU Alap által támogatott finanszírozás földrajzi lefedettsége (szakpolitikai
keretek, országok és a NUTS (a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrája) 2 szintű
régiók szerinti bontásban)
2.1. A műveletek által lefedett országok (tagállamok és harmadik országok) száma
2.2. A műveletek által lefedett régiók száma
2.3. A műveletek volumene országonként (tagállamok és harmadik országok) és régiónként
3. Az InvestEU Alap keretében végrehajtott finanszírozás hatása
3.1. A létrehozott vagy támogatott munkahelyek száma
3.2. Az éghajlat-politikai célkitűzések teljesítését támogató beruházások, adott esetben
szakpolitikai keretek szerint részletezve
3.3. A digitalizációt támogató beruházások
3.4. Az ipari átalakulást támogató beruházások
4. Fenntartható infrastruktúra
4.1. Energia: telepített megújuló és egyéb biztonságos és fenntartható, kibocsátásmentes és
alacsony kibocsátású energiatermelési többletkapacitás (megawattban – MW)
4.2. Energia: a jobb energiafogyasztási osztályba sorolt háztartások, nyilvános és
kereskedelmi létesítmények száma
4.3. Energia: a projektek által generált tervezett energiamegtakarítás kilowattórában (kWh)
4.4. Energia: az üvegházhatásúgáz-kibocsátás tekintetében éves szinten
csökkentés/kibocsátáselkerülés tonnában mért szén-dioxid-egyenértékben kifejezve

elért

4.5. Energia: a fenntartható energetikai infrastruktúra fejlesztésébe, intelligenssé tételébe és
korszerűsítésébe történő beruházások volumene
4.6. Digitalizáció: legalább 100 Mb/s sebességű, gigabites sebességre fejleszthető széles
sávú internetkapcsolattal rendelkező további háztartások, vállalkozások vagy középületek
száma, vagy a létrehozott WiFi-hotspotok száma
4.7. Közlekedés: a TEN-T keretében mozgósított beruházás, ebből:
– a határokon átnyúló és hiányzó összeköttetésekre irányuló projektek száma (beleértve a
TEN-T törzshálózat és átfogó hálózat városi csomópontjaival, határokon átnyúló
regionális vasúti összeköttetéseivel, multimodális platformjaival, tengeri kikötőivel,
belvízi kikötőivel, repülőtéri bekötéseivel és vasúti-közúti termináljaival kapcsolatos
projekteket)
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– a közlekedés digitalizálásához – különösen az Európai Vasúti Forgalomirányítási
Rendszer (ERTMS), a folyami információs rendszer (RIS), az intelligens közlekedési
rendszer (ITS), a hajómegfigyelési és információs rendszer (VTMIS) /elektronikus
tengerhajózási szolgáltatások és az „Egységes európai égbolt” légiforgalmi szolgáltatási
kutatás (SESAR) bevezetésével – hozzájáruló projektek száma
– az alternatívüzemanyag-ellátás kiépített vagy korszerűsített pontjainak száma
– a közlekedés biztonságához hozzájáruló projektek száma
4.8. Környezetvédelem: a levegőminőséghez, víz- és hulladékgazdálkodáshoz és
természethez kapcsolódó uniós környezetvédelmi jogszabályokban előírt tervek és
programok végrehajtásához hozzájáruló beruházások
5. Kutatás, innováció és digitalizáció
5.1. Hozzájárulás az uniós bruttó hazai termék (GDP) 3 %-ának megfelelő összegű kutatási,
fejlesztési és innovációs célú beruházásra vonatkozó célkitűzés megvalósításához
5.2. A kutatási és innovációs projekteket végrehajtó támogatott vállalkozások száma méret
szerinti bontásban
6. Kkv-k
6.1. Támogatott vállalkozások száma méret szerinti bontásban
középvállalkozások és kisebb közepes piaci tőkeértékű vállalkozások)

(mikro-,

kis-,

6.2. Támogatott vállalkozások száma fejlődési szakasz szerinti bontásban (korai szakaszban
lévő, növekedő/bővülő)
6.3. Támogatott vállalkozások száma tagállamonként és NUTS 2 szintű régiónként
6.4. Támogatott vállalkozások száma ágazatonként és az uniós gazdasági tevékenységek
egységes ágazati osztályozási rendszerének (NACE) kódjai szerint
6.5. A kkv-kra vonatkozó szakpolitikai keret kkv-kra irányuló beruházási volumenének
százalékos aránya
7. Szociális beruházás és készségek
7.1. Szociális infrastruktúra: a támogatott szociális infrastruktúra kapacitása és
hozzáférhetősége ágazatonként: lakhatás, oktatás, egészségügy, egyéb
7.2. Mikrofinanszírozás és szociális vállalkozásoknak nyújtott finanszírozás:
mikrofinanszírozásban részesülők és a támogatott szociális vállalkozások száma

a

7.3. Készségfejlesztés: új készségeket elsajátító vagy készségeiket érvényesíttető és
hitelesíttető személyek száma: iskolarendszerű oktatásban és szakképzés során szerzett
képesítés
8. Európai stratégiai beruházások
8.1. A kritikus infrastruktúra biztosításához hozzájáruló műveletek száma és volumene, adott
esetben fizikai infrastruktúra és a kapcsolódó áruk és szolgáltatások szerinti bontásban
8.2. A kritikus infrastruktúra többletkapacitása, adott esetben területek szerinti bontásban
8.3. Az Unió és tagállamai biztonságát szolgáló kritikus technológiák és inputok, valamint a
kettős felhasználású termékek fejlesztéséhez hozzájáruló műveletek száma és volumene
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8.4. Az Unió és tagállamai biztonságát szolgáló kritikus technológiákat és inputokat,
valamint a kettős felhasználású termékeket fejlesztő és gyártó, támogatott vállalkozások
száma méret szerinti bontásban
8.5. A kritikus inputok biztosításához, gyártásához és készletezéséhez hozzájáruló műveletek
száma és volumene, beleértve a kritikus egészségügyi ellátás biztosítását is
8.6. Az ellátás, a gyártás és a készletezés céljából támogatott további kritikus inputok,
beleértve a kritikus egészségügyi ellátást, adott esetben típusonként
8.7. Az Unió iparának jövője szempontjából stratégiai jelentőségű kulcsfontosságú alap- és
digitális technológiákat támogató műveletek száma és volumene.
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