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ANNESS III
Indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni
1. Volum ta’ finanzjament li jirċievi appoġġ minn InvestEU (imqassam skont it-tieqa ta’
politika)
1.1.Volum ta’ operazzjonijiet iffirmati
1.2 Investiment mobilizzat
1.3 Ammont ta’ finanzjament privat mobilizzat
1.4 L-ingranaġġ u l-effett multiplikatur miksuba
2. Kopertura ġeografika ta’ finanzjament li jirċievi appoġġ mill-Fond InvestEU (imqassam
skont it-tieqa ta’ politika, il-pajjiż u r-reġjun fil-klassifikazzjoni komuni ta’ unitajiet
territorjali għall-istatistika (NUTS) livell 2)
2.1 Għadd ta’ pajjiżi (Stati Membri u pajjiżi terzi) koperti mill-operazzjonijiet
2.2 Għadd ta’ reġjuni koperti mill-operazzjonijiet
2.3 Volum tal-operazzjonijiet għal kull pajjiż (Stat Membru u pajjiż terz) u għal kull reġjun
3. Impatt tal-finanzjament permezz tal-Fond InvestEU
3.1 Għadd ta’ impjiegi maħluqa jew li jirċievu appoġġ
3.2 Investiment li jappoġġa l-objettivi klimatiċi u, meta jkun japplika, imqassam fid-dettall
skont it-tieqa ta’ politika
3.3 Investiment li jappoġġa d-diġitalizzazzjoni
3.4. Investiment li jappoġġa t-tranżizzjoni industrijali
4. Infrastruttura sostenibbli
4.1 Enerġija: Kapaċità addizzjonali ta’ ġenerazzjoni ta’ enerġija rinnovabbli installata u li
tkun ġejja minn sorsi oħra ta’ enerġija sikura, sostenibbli u b’emissjonijiet żero jew baxxi
oħra (f’megawatts MW)
4.2 Enerġija: Għadd ta’ unitajiet domestiċi, għadd ta’ stabbilimenti pubbliċi u kummerċjali
bi klassifikazzjoni mtejba tal-konsum tal-enerġija
4.3 Enerġija: Iffrankar enerġetiku stmat iġġenerat mill-proġetti (f’kilowatt-sigħat (kWh))
4.4 Enerġija: Emissjonijiet annwali ta’ gassijiet b’effett ta’ serra mnaqqsa/evitati f’tunnellati
ta’ ekwivalenti CO2
4.5 Enerġija: Volum ta’ investiment fl-iżvilupp, l-installazzjoni ta’ sistemi intelliġenti u lmodernizzazzjoni tal-infrastruttura tal-enerġija sostenibbli
4.6 Diġitali: Unitajiet domestiċi addizzjonali, intrapriżi jew bini pubbliku b’aċċess għallbroadband ta’ mill-inqas 100 Mbps, li jista’ jiġi ammeljorat għal veloċità ta’ gigabits, jew
b’għadd ta’ hotspots tal-WiFi maħluqa
4.7 Trasport: Investiment mobilizzat, b’mod partikolari fit-TEN-T
– Numru ta’ proġetti ta’ kollegamenti transfruntiera u neqsin (inklużi proġetti relatati ma’
nodi urbani, konnessjonijiet ferrovjarji reġjonali transfruntiera, pjattaformi multimodali,
portijiet marittimi, portijiet għan-navigazzjoni interna, konnessjonijiet għall-ajruporti u
terminals stradali-ferrovjarji tan-network ewlieni u komprensiv TEN-T)
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– Għadd ta’ proġetti li jikkontribwixxu għad-diġitalizzazzjoni tat-trasport, b’mod
partikolari permezz tal-Installazzjoni tas-Sistema Ewropea tal-Ġestjoni tat-Traffiku
Ferrovjarju (European Rail Traffic Management System, ERTMS), is-Sistema talInformazzjoni tax-Xmajjar (River Information System, RIS), is-Sistema ta’ Trasport
Intelliġenti (Intelligent Transportation System, ITS), is-sistema għall-monitoraġġ u linformazzjoni dwar it-trafiku tal-bastimenti (essel traffic monitoring and information
system, VTMIS) / servizzi marittimi elettroniċi u Riċerka dwar il-Ġestjoni tat-Traffiku
bl-Ajru tal-Ajru Uniku Ewropew (Single European Sky ATM Research, SESAR)
– Numru ta’ punti ta’ riforniment ta’ fjuwil alternattiv mibnija jew ammeljorati
– Numru ta’ proġetti li jikkontribwixxu għas-sikurezza tat-trasport
4.8 Ambjent: Investiment li jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-pjanijiet u lprogrammi meħtieġa mill-acquis tal-Unjoni relatati mal-kwalità tal-arja, l-ilma, l-iskart, u nnatura.
5. Ir-riċerka, l-innovazzjoni u d-diġitalizzazzjoni
5.1 Kontribuzzjoni għall-objettiv ta’ 3 % tal-PDG tal-Unjoni investiti fir-riċerka, l-iżvilupp u
l-innovazzjoni
5.2 Għadd ta’ intrapriżi li jirċievu appoġġ skont id-daqs li jagħmlu proġetti ta’ riċerka u
innovazzjoni
6. SMEs
6.1 Għadd ta’ intrapriżi li jirċievu appoġġ, skont id-daqs (mikro, żgħar, ta’ daqs medju, u
kumpaniji żgħar b’kapitalizzazzjoni medja)
6.2 Għadd ta’ intrapriżi li jirċievu appoġġ, skont l-istadju li qegħdin fih (bikri,
tkabbir/espansjoni)
6.3 Għadd ta’ intrapriżi li jirċievu appoġġ, skont l-Istat Membru jew ir-reġjun fil-livell ta’
NUTS 2
6.4 Għadd ta’ intrapriżi appoġġati, skont is-setturi, permezz ta’ klassifikazzjoni statistika ta’
attivitajiet ekonomiċi fil-kodiċi tal-Unjoni Ewropea (NACE)
6.5 Perċentwal ta’ volum ta’ investiment fl-ambitu tat-tieqa ta’ politika għall-SMEs diretta
lejn l-SMEs
7. Investiment soċjali u ħiliet
7.1 Infrastruttura soċjali: Kapaċità u aċċess għall-infrastruttura soċjali, li tirċievi appoġġ
skont is-settur: kostruzzjoni għal skopijiet abitattivi, edukazzjoni, saħħa, ieħor
7.2 Mikrofinanzjament u l-finanzjament tal-intrapriżi soċjali: Għadd ta’ destinatarji talmikrofinanzjamenti u ta’ intrapriżi soċjali appoġġati
7.3 Ħiliet: Għadd ta’ individwi li qed jiksbu ħiliet ġodda jew li ħiliethom qed jiġu validati u
ċertifikati: kwalifika tal-edukazzjoni formali u tat-taħriġ
8. Investiment Streateġiku Ewropew
8.1 Għadd u volum ta’ operazzjonijiet li jikkontribwixxu għall-provediment ta’ infrastruttura
kritika, imqsassma skont l-infrastruttura fiżika u l-oġġetti u s-servizzi assoċjati magħha, meta
jkun japplika
8.2 Kapaċità Addizzjonali ta’ infrastruttura kritika, imqassma skont l-oqsma, meta jkun
japplika
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8.3 Għadd u volum tal-operazzjonijiet li jikkontribwixxu għall-iżvilupp tat-teknoloġiji u
fatturi produttivi kritiċi għar-sigurtà tal-Unjoni u l-Istati Membri tagħha, u oġġetti ta’ użu
doppju
8.4 Għadd ta’ intrapriżi li jirċievu appoġġ skont id-daqs li jiżviluppaw u jimmanifatturaw
teknoloġiji u fatturi produttivi kritiċi għas-sigurtà tal-Unjoni u l-Istati Membri tagħha, u
oġġetti ta’ użu doppju
8.5 Għadd u volum ta’ operazzjonijiet li jikontribwixxu għall-provvista, il-manifattura u lħżin ta’ fatturi produttivi kritiċi, inklużi provvisti kritiċi tal-kura tas-saħħa
8.6 Fatturi produttivi kritiċi addizzjonali, inklużi provvisti kritiċi tal-kura tas-saħħa, li
jirċievu appoġġ skont il-provvista, il-manifattura u l-ħżin, skont it-tip, meta jkun japplika
8.7 Għadd u volum ta’ operazzjonijiet li jagħtu appoġġ lil teknoloġiji abilitanti u diġitali
essenzjali li huma strateġikament importanti għall-futur industrijali tal-Unjoni.
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