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PRILOGA III
Ključni kazalniki smotrnosti
1. Obseg financiranja, ki se podpira iz sklada InvestEU (razčlenjeno po sklopih politike)
1.1 Obseg podpisanih operacij
1.2 Mobilizirane naložbe
1.3 Znesek mobiliziranih zasebnih sredstev
1.4 Doseženi učinek finančnega vzvoda in multiplikacijski učinek
2. Geografska pokritost financiranja, ki se podpira iz sklada InvestEU (razčlenjeno po sklopih
politike, državah in regijah na ravni 2 skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot
(NUTS))
2.1 Število držav (držav članic in tretjih držav), ki jih zajemajo operacije
2.2 Število regij, ki jih zajemajo operacije
2.3 Obseg operacij na državo (državo članico in tretjo državo) in regijo
3. Učinek financiranja iz sklada InvestEU
3.1 Število ustvarjenih ali podprtih delovnih mest
3.2 Naložbe v podporo podnebnim ciljem, po potrebi razčlenjene po sklopih politike
3.3 Naložbe v podporo digitalizaciji
3.4 Naložbe v podporo industrijski tranziciji
4. Trajnostna infrastruktura
4.1 Energija: nameščene dodatne zmogljivosti za proizvodnjo energije iz obnovljivih ter
drugih varnih in trajnostnih brezemisijskih in nizkoemisijskih virov (v megavatih (MW))
4.2 Energija: število gospodinjstev ter javnih in poslovnih objektov z boljšim razredom
energijske porabe
4.3 Energija: ocenjen prihranek energije zaradi projektov (v kilovaturah (kWh))
4.4 Energija: zmanjšanje/preprečitev letnih emisij toplogrednih plinov v tonah ekvivalenta
ogljikovega dioksida
4.5 Energija: obseg naložb v razvoj in posodobitev trajnostne energetske infrastrukture ter
njeno nadgradnjo v pametno infrastrukturo
4.6 Digitalno: dodatna gospodinjstva, podjetja ali javne stavbe s širokopasovnim dostopom s
hitrostjo vsaj 100 Mb/s, ki jo je mogoče nadgraditi v gigabitno hitrost, ali število ustvarjenih
vstopnih točk za brezžično povezavo
4.7 Promet: mobilizirane naložbe, predvsem v TEN-T
– število projektov za čezmejne in manjkajoče povezave (vključno s projekti v zvezi z
urbanimi vozlišči, regionalnimi čezmejnimi železniškimi povezavami, multimodalnimi
platformami, pomorskimi pristanišči, pristanišči na celinskih plovnih poteh, povezavami
do letališč in železniško-cestnimi terminali jedrnega in celovitega omrežja TEN-T)
– število projektov, ki prispevajo k digitalizaciji prometa, zlasti z uvedbo evropskega
sistema za upravljanje železniškega prometa (ERTMS), rečnega informacijskega sistema
(RIS), inteligentnega prometnega sistema (ITS), sistema spremljanja in obveščanja za
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ladijski promet (VTMIS) / e-pomorskih storitev ter raziskav o upravljanju zračnega
prometa v okviru enotnega evropskega neba (SESAR)
– število zgrajenih ali nadgrajenih točk za oskrbo z alternativnimi gorivi
– število projektov, ki prispevajo k varnosti prometa
4.8 Okolje: naložbe, ki prispevajo k izvajanju načrtov in programov, kot jih zahteva pravni
red Unije na področju okolja, kar zadeva kakovost zraka, vodo, odpadke in naravo
5. Raziskave, inovacije in digitalizacija
5.1 Prispevek k cilju, da bi se v raziskave, razvoj in inovacije vložilo 3 % bruto domačega
proizvoda (BDP) Unije
5.2 Število podprtih podjetij (po velikosti), ki izvajajo raziskovalne in inovacijske projekte
6. MSP
6.1 Število podprtih podjetij po velikosti (mikro-, mala in srednja podjetja ter mala podjetja s
srednjo tržno kapitalizacijo)
6.2 Število podprtih podjetij po fazah razvoja (zgodnja, rast/širitev)
6.3 Število podprtih podjetij po državah članicah in regijah na ravni NUTS 2
6.4 Število podprtih podjetij po sektorjih (po kodi statistične klasifikacije gospodarskih
dejavnosti v Evropski uniji (NACE))
6.5 Delež obsega naložb v sklopu politike za MSP, usmerjen v MSP
7. Socialne naložbe ter znanja in spretnosti
7.1 Socialna infrastruktura: zmogljivost in dostop do podprte socialne infrastrukture po
sektorjih: nastanitev, izobraževanje, zdravstvo, drugo
7.2 Mikrofinanciranje in financiranje socialnih
mikrofinanciranja in podprtih socialnih podjetij

podjetij:

število

prejemnikov

7.3 Znanja in spretnosti: število posameznikov, ki so pridobili nova znanja in spretnosti ali
katerih znanja in spretnosti so bila priznana in potrjena: kvalifikacije, pridobljene s
formalnim izobraževanjem ali usposabljanjem
8. Strateške evropske naložbe
8.1 Število in obseg operacij, ki prispevajo k zagotavljanju kritične infrastrukture,
razčlenjenih po fizični infrastrukturi ter po potrebi po z njo povezanem blagu in storitvah
8.2 Dodatna zmogljivost kritične infrastrukture, po potrebi razčlenjena po področjih
8.3 Število in obseg operacij, ki prispevajo k razvoju kritičnih tehnologij in virov za varnost
Unije in njenih držav članic ter blaga z dvojno rabo
8.4 Število podprtih podjetij (po velikosti), ki razvijajo in izdelujejo kritične tehnologije in
vire za varnost Unije in njenih držav članic ter blago z dvojno rabo
8.5 Število in obseg operacij, ki prispevajo k dobavi, proizvodnji in skladiščenju kritičnih
virov, vključno s kritičnimi zdravstvenimi zalogami
8.6 Dodatni kritični viri, vključno s kritičnimi zdravstvenimi zalogami, pri katerih se
podpirajo dobava, proizvodnja in skladiščenje, po potrebi po vrsti vira
8.7 Število in obseg operacij, ki podpirajo ključne omogočitvene in digitalne tehnologije, ki
so strateškega pomena za industrijsko prihodnost Unije
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