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ZAŁĄCZNIK III
Kluczowe wskaźniki skuteczności działania
1. Wielkość finansowania udzielanego przy wsparciu z Funduszu InvestEU (w podziale na
segmenty polityki)
1.1 Wolumen podpisanych operacji
1.2 Uruchomione inwestycje
1.3 Kwota uruchomionego finansowania ze środków prywatnych
1.4 Osiągnięta dźwignia finansowa i efekt mnożnikowy
2. Zasięg geograficzny finansowania w ramach Funduszu InvestEU (w podziale na segmenty
polityki, kraje i regiony według wspólnej klasyfikacji jednostek terytorialnych do celów
statystycznych na poziomie NUTS 2)
2.1 Liczba państw (państw członkowskich i państw trzecich) objętych operacjami
2.2 Liczba regionów objętych operacjami
2.3 Wolumen operacji w podziale na państwa (państwa członkowskie i państwa trzecie)
i regiony
3. Wpływ finansowania w ramach Funduszu InvestEU
3.1 Liczba powstałych lub wspieranych miejsc pracy
3.2 Inwestycje wspierające cele klimatyczne, w stosownych przypadkach w podziale na
segmenty polityki
3.3 Inwestycje wspierające cyfryzację
3.4. Inwestycje wspierające transformację przemysłową
4. Zrównoważona infrastruktura
4.1 Energia: energia ze źródeł odnawialnych i innych bezpiecznych i zrównoważonych
bezemisyjnych i niskoemisyjnych źródeł energii – dodatkowa zainstalowana moc (w
megawatach (MW))
4.2 Energia: liczba gospodarstw domowych
i komercyjnych z lepszą klasą zużycia energii

oraz

liczba

obiektów

publicznych

4.3 Energia: szacunkowe oszczędności energii uzyskane w ramach projektów (w
kilowatogodzinach (kWh))
4.4 Energia: emisje gazów cieplarnianych w tonach ekwiwalentu CO2, które udało się
ograniczyć lub których udało się uniknąć w ciągu roku
4.5 Energia: wolumen inwestycji w rozwój i modernizację zrównoważonej infrastruktury
energetycznej i przekształcanie jej w infrastrukturę inteligentną
4.6 Technologie cyfrowe: liczba dodatkowych gospodarstw domowych, przedsiębiorstw lub
budynków publicznych posiadających dostęp szerokopasmowy do sieci o przepustowości co
najmniej 100 Mb/s, którą można zwiększyć do przepustowości mierzonej w gigabitach, lub
liczba utworzonych hotspotów WiFi
4.7 Transport: uruchomione inwestycje, zwłaszcza w sieć TEN-T
– liczba projektów transgranicznych i projektów dotyczących brakujących połączeń (w
tym projekty związane z węzłami miejskimi, regionalnymi transgranicznymi

PL

1

PL

połączeniami kolejowymi, platformami multimodalnymi, portami morskimi, portami
śródlądowymi, połączeniami z portami lotniczymi oraz terminalami kolejowodrogowymi sieci bazowej i kompleksowej TEN-T)
– liczba projektów przyczyniających się do cyfryzacji transportu, w szczególności
poprzez wdrażanie europejskiego systemu zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS),
systemu informacji rzecznej (RIS), inteligentnego systemu transportu (ITS), systemu
monitorowania i informacji o ruchu statków (VTMIS) / usług e-maritime oraz
europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR)
– liczba wybudowanych lub zmodernizowanych punktów zaopatrzenia w paliwa
alternatywne
– liczba projektów przyczyniających się do bezpieczeństwa transportu
4.8 Środowisko: inwestycje przyczyniające się do realizacji planów i programów
wymaganych na mocy unijnego dorobku prawnego w dziedzinie środowiska, dotyczących
jakości powietrza, a także wody, odpadów i przyrody
5. Badania, innowacje i cyfryzacja
5.1 Przyczynianie się do osiągnięcia celu zakładającego przeznaczenie 3 % produktu
krajowego brutto (PKB) Unii na badania naukowe, rozwój i innowacje
5.2 Liczba wspieranych przedsiębiorstw (według wielkości), realizujących projekty
w zakresie badań naukowych i innowacji
6. Małe i średnie przedsiębiorstwa
6.1 Liczba wspieranych przedsiębiorstw według wielkości (mikro-, małe, średnie
przedsiębiorstwa oraz małe spółki o średniej kapitalizacji)
6.2 Liczba wspieranych przedsiębiorstw w podziale na etapy rozwoju (początkowy,
wzrost/ekspansja)
6.3 Liczba wspieranych przedsiębiorstw w podziale na państwa członkowskie i regiony na
poziomie NUTS 2
6.4 Liczba przedsiębiorstw wspieranych w podziale na sektory według statystycznej
klasyfikacji działalności gospodarczej w Unii Europejskiej (NACE)
6.5 Odsetek wolumenu inwestycji w segmencie polityki dotyczącym MŚP skierowany do
MŚP
7. Inwestycje społeczne i umiejętności
7.1 Infrastruktura społeczna: liczba miejsc w objętych wsparciem obiektach infrastruktury
socjalnej i dostęp do nich w podziale na sektory: mieszkalnictwo, edukacja, zdrowie itp.
7.2 Mikrofinansowanie oraz finansowanie przedsiębiorstw społecznych: liczba odbiorców
mikrofinansowania i objętych wsparciem przedsiębiorstw społecznych
7.3 Umiejętności: liczba osób, które zdobywają nowe umiejętności lub które uzyskały
potwierdzenie i poświadczenie umiejętności: kwalifikacja w ramach kształcenia i szkolenia
formalnego
8. Europejskie inwestycje strategiczne
8.1 Liczba i wolumen operacji przyczyniających się do zapewnienia infrastruktury
krytycznej, w stosownych przypadkach w podziale na infrastrukturę fizyczną i związane
z nią towary i usługi
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8.2 Dodatkowa zdolność infrastruktury krytycznej, w stosownych przypadkach w podziale
na dziedziny
8.3 Liczba i wolumen operacji przyczyniających się do rozwoju technologii i zasobów
krytycznych dla bezpieczeństwa Unii i jej państw członkowskich oraz produktów
podwójnego zastosowania
8.4 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (według wielkości), rozwijających
i wytwarzających technologie i zasoby krytyczne dla bezpieczeństwa Unii i jej państw
członkowskich oraz produkty podwójnego zastosowania
8.5 Liczba i wolumen operacji przyczyniających się do dostarczania, wytwarzania
i gromadzenia zasobów krytycznych, w tym niezbędnych w opiece medycznej
8.6 Dodatkowe zasoby krytyczne, w tym – w stosownych przypadkach – niezbędne w opiece
medycznej, objęte wsparciem w zakresie dostaw, wytwarzania i gromadzenia
8.7 Liczba i wolumen operacji wspierających kluczowe technologie prorozwojowe
i cyfrowe, które mają strategiczne znaczenie dla przyszłości przemysłu Unii.
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