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PRÍLOHA
k
návrhu na NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,
ktorým sa zriaďuje Program InvestEU
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PRÍLOHA III
Kľúčové ukazovatele výkonnosti
1. Objem financovania z Fondu InvestEU (rozdelený podľa segmentov politiky)
1.1 Objem podpísaných operácií
1.2 Zmobilizované investície
1.3 Objem zmobilizovaných súkromných financií
1.4 Dosiahnutý pákový a multiplikačný efekt
2. Geografické pokrytie financovania z Fondu InvestEU [rozdelené podľa segmentov politiky,
krajín a regiónov na úrovni 2 nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely
(NUTS)]
2.1 Počet krajín (členských štátov a tretích krajín), na ktoré sa vzťahujú operácie
2.2 Počet regiónov, na ktoré sa vzťahujú operácie
2.3 Objem operácií v jednotlivých krajinách (členských štátoch a tretích krajinách)
a regiónoch
3. Vplyv financovania prostredníctvom Fondu InvestEU
3.1 Počet vytvorených alebo podporených pracovných miest
3.2 Investície podporujúce ciele v oblasti klímy, v relevantných prípadoch rozdelené podľa
segmentov politiky
3.3 Investície podporujúce digitalizáciu
3.4. Investície podporujúce transformáciu priemyslu
4. Udržateľná infraštruktúra
4.1 Energetika: dodatočná nainštalovaná kapacita na výrobu energie z obnoviteľných
zdrojov a iných bezpečných a udržateľných zdrojov s nulovými a nízkymi emisiami
[v megawattoch (MW)]
4.2 Energetika: počet domácností, počet verejných a obchodných priestorov so zlepšenou
klasifikáciou spotreby energie
4.3 Energetika: odhadované
[v kilowatthodinách (kWh)]

úspory

energie

dosiahnuté

vďaka

projektom

4.4 Energetika: ročný objem zníženia emisií/predchádzania emisiám skleníkových plynov
v tonách ekvivalentu oxidu uhličitého
4.5 Energetika: objem investícií do rozvoja, zavádzania inteligentnejších prvkov
a modernizácie udržateľnej energetickej infraštruktúry
4.6 Digitalizácia: počet dodatočných domácností, podnikov alebo verejných budov
s prístupom k širokopásmovému pripojeniu s rýchlosťou aspoň 100 Mbps, ktorú možno
zvýšiť až na rýchlosť v gigabitoch, alebo počet vytvorených Wi-Fi hotspotov
4.7 Doprava: zmobilizované investície, najmä do siete TEN-T
– Počet projektov cezhraničných a chýbajúcich prepojení (vrátane projektov týkajúcich sa
mestských uzlov, regionálnych cezhraničných železničných spojení, multimodálnych
platforiem, námorných prístavov, vnútrozemských prístavov, spojení s letiskami
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a terminálov kombinovanej
a súhrnných sietí TEN-T)

železničnej

a cestnej

dopravy

v rámci

základných

– Počet projektov prispievajúcich k digitalizácii dopravy, najmä prostredníctvom
zavedenia Európskeho systému riadenia železničnej dopravy (ERTMS), riečneho
informačného systému (RIS), inteligentného dopravného systému (IDS),
monitorovacieho a informačného systému pre lodnú dopravu (VTMIS)/elektronických
námorných služieb a Výskumu manažmentu letovej prevádzky jednotného európskeho
neba (SESAR)
– Počet vybudovaných alebo zmodernizovaných čerpacích staníc s alternatívnym palivom
– Počet projektov prispievajúcich k bezpečnosti dopravy
4.8 Životné prostredie: investície prispievajúce k implementácii plánov a programov, ktoré
sa požadujú v environmentálnom acquis Únie v súvislosti s kvalitou ovzdušia, vodou,
odpadmi a prírodným prostredím
5. Výskum, inovácia a digitalizácia
5.1 Príspevok k cieľu, ktorým je investovať 3 % hrubého domáceho produktu (HDP) Únie
do výskumu, vývoja a inovácie
5.2 Počet podporených podnikov, ktoré realizujú projekty v oblasti výskumu a inovácie,
podľa veľkosti
6. MSP
6.1 Počet podporených podnikov podľa veľkosti (mikropodniky, malé a stredné podniky
a malé spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou)
6.2 Počet podporených podnikov podľa fázy (počiatočná fáza, fáza rastu/expanzie)
6.3 Počet podporených podnikov podľa členských štátov a regiónov na úrovni 2 NUTS
6.4 Počet podporených podnikov v jednotlivých odvetviach podľa kódov štatistickej
klasifikácie ekonomických činností v Európskej únii (NACE)
6.5 Percentuálny podiel objemu investícií v rámci segmentu politiky pre MSP, ktoré sú
orientované na MSP
7. Sociálne investície a zručnosti
7.1 Sociálna infraštruktúra: kapacita podporenej sociálnej infraštruktúry a prístup k nej
podľa sektora: bývanie, vzdelávanie, zdravotníctvo, iné
7.2 Mikrofinancovanie a financovanie sociálnych
mikrofinancovania a podporených sociálnych podnikov

podnikov:

počet

prijímateľov

7.3 Zručnosti: počet osôb, ktoré získavajú nové zručnosti alebo si nechávajú zručnosti
uznávať a certifikovať: formálna kvalifikácia získaná vzdelávaním a odbornou prípravou
8. Strategické európske investície:
8.1 Počet a objem operácií prispievajúcich k zabezpečovaniu kritickej infraštruktúry,
v relevantných prípadoch rozdelený podľa fyzickej infraštruktúry a súvisiaceho tovaru
a služieb
8.2 Dodatočná kapacita kritickej infraštruktúry, v relevantných prípadoch rozdelená podľa
oblastí
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8.3 Počet a objem operácií prispievajúcich k vývoju kritických technológií a vstupov pre
bezpečnosť Únie a jej členských štátov a položiek s dvojakým použitím
8.4 Počet podporených podnikov, ktoré vyvíjajú a vyrábajú kritické technológie a vstupy pre
bezpečnosť Únie a jej členských štátov a položky s dvojakým použitím, rozdelené podľa
veľkosti
8.5 Počet a objem operácií prispievajúcich k dodávke, výrobe a vytváraniu zásob kritických
vstupov vrátane kritického zdravotníckeho vybavenia
8.6 Dodatočné kritické vstupy vrátane kritického zdravotníckeho vybavenia, pri ktorých sa
podporila dodávka, výroba a vytváranie zásob, v relevantných prípadoch rozdelené podľa
druhu
8.7 Počet a objem operácií podieľajúcich sa na kľúčových podporných a digitálnych
technológiách, ktoré majú strategický význam pre priemyselnú budúcnosť Únie.
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