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ПРИЛОЖЕНИЕ ІІІ
Ключови показатели за изпълнението
1. Обем на финансирането, подкрепяно по линия на фонд InvestEU (разбивка по
компоненти на политиката)
1.1 Обем на подписаните операции
1.2 Мобилизирани инвестиции
1.3 Размер на мобилизираното частно финансиране
1.4 Постигнат ефект на лоста и мултиплициращ ефект
2. Географски обхват на финансирането, подкрепяно по линия на фонд InvestEU
(разбивка по компоненти на политиката, държава и регион на ниво 2 по общата
класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS)
2.1 Брой на държавите (държави членки и трети държави), обхванати от операциите
2.2 Брой на регионите, обхванати от операциите
2.3 Брой на операциите по държави (държави членки и трети държави) и по региони
3. Въздействие, оказано чрез финансирането чрез фонд InvestEU
3.1 Брой на създадените или подпомогнатите работни места
3.2 Инвестиции в подкрепа на целите, свързани с климата, и когато е приложимо,
разбити по компоненти на политиката
3.3 Инвестиции в подкрепа на цифровизацията
3.4. Инвестиции в подкрепа на промишления преход
4. Устойчива инфраструктура
4.1 Енергетика: Инсталирана допълнителна мощност за производство на енергия от
възобновяеми източници и други безопасни и устойчиви енергийни източници с
нулеви и ниски въглеродни емисии (в мегавати (MW)
4.2 Енергетика: Брой домакинства, брой обществени и търговски помещения,
преминали в по-горен клас на енергопотребление
4.3 Енергетика: Прогнозни икономии на енергия, генерирани от проектите (в
киловатчас (kWh)
4.4 Енергетика: Годишен обем на намалените/предотвратените емисии на парникови
газове, измерен в тонове еквивалент на CO2
4.5 Енергетика: Обем на инвестициите в развитието, повишаването
интелигентността и модернизацията на устойчивата енергийна инфраструктура
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4.6 Цифрови технологии: Допълнителен брой домакинства, предприятия или
обществени сгради, в които е въведен широколентов достъп от поне 100 Mbps и с
възможност за достигане на гигабитова скорост, или брой на новосъздадените Wi-Fi
точки за достъп
4.7 Транспорт: Мобилизирани инвестиции, по-специално в TEN-T
– Брой на трансграничните проекти и проектите по липсващи връзки (включително
проекти, свързани с градски възли, регионални трансгранични железопътни връзки,
мултимодални платформи, морски пристанища, вътрешноводни пристанища,
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връзки с летища и железопътно-автомобилни терминали на основната и
широкообхватната мрежа на TEN-T)
– Брой на проектите, допринасящи за цифровизацията на транспорта, по-специално
посредством внедряването на Европейската система за управление на
железопътното движение (ERTMS), Речната информационна система (RIS),
интелигентните транспортни системи (ИТС), системата за контрол на движението
на корабите и за информация (СКДКИ)/електронните морски услуги и
Изследването на управлението на въздушното движение в единното европейско
небе (SESAR)
– Брой на построените или модернизирани пунктове за предлагане на алтернативни
горива
– Брой на проектите, допринасящи за безопасността на транспорта
4.8 Околна среда: Инвестиции, допринасящи за изпълнението на плановете и
програмите, които се изискват съгласно достиженията на правото на Съюза в областта
на околната среда, свързани с качеството на въздуха, водата, отпадъците и природата
5. Научни изследвания, иновации и цифровизация
5.1 Принос за постигане на целта от 3 % от брутния вътрешен продукт (БВП) на
Съюза, инвестирани в научни изследвания, развойна дейност и иновации
5.2 Брой на подпомогнатите предприятия, които провеждат проекти за научни
изследвания и иновации, по размер
6. МСП
6.1 Брой на подпомогнатите предприятия, по размер (микро-, малки, средни
предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация)
6.2 Брой на подпомогнатите предприятия, според етапа (ранен, растеж/пълно
разгръщане)
6.3 Брой на подпомогнатите предприятия, по държави членки и региони на ниво 2 по
NUTS
6.4 Брой на подпомогнатите предприятия, по сектори и по кодове на статистическата
класификация на икономическите дейности в Европейския съюз (NACE)
6.5 Процент на инвестиционния обем по компонента за МСП, насочен към МСП
7. Социални инвестиции и умения
7.1 Социална инфраструктура: капацитет и достъп до подпомогнатата социална
инфраструктура по сектори: жилищно настаняване, образование, здравеопазване,
други
7.2 Микрофинансиране и финансиране на социални предприятия: брой на
получателите на микрофинансиране и на подпомогнатите социални предприятия
7.3 Умения: брой на хората, придобили нови умения, или чиито умения са валидирани
и сертифицирани: квалификация за формално образование и обучение
8. Стратегически европейски инвестиции
8.1 Брой и обем на операциите, допринасящи за предоставянето на критична
инфраструктура, с разбивка по физическа инфраструктура и свързаните стоки и
услуги, когато е приложимо
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8.2 Допълнителен капацитет на критичната инфраструктура, с разбивка по области,
когато е приложимо
8.3 Брой и обем на операциите, допринасящи за разработването на критични
технологии и материали за сигурността на Съюза и неговите държави членки, и
изделия с двойна употреба
8.4 Брой на подпомогнатите предприятия, с разбивка по размер, разработващи и
произвеждащи критични технологии и материали за сигурността на Съюза и неговите
държави членки или изделия с двойна употреба
8.5 Брой и обем на операциите, допринасящи за предоставянето, производството и
натрупването на запаси от материали от първа необходимост, включително провизии
от първа необходимост за здравеопазването
8.6 Допълнителни ресурси от първа необходимост, включително провизии от първа
необходимост за здравеопазването, за които е предоставено подпомагане за доставка,
производство и натрупване на запаси, по видове, когато е приложимо
8.7 Брой и обем на операциите за подпомагане на главни базови и цифрови
технологии, които са от стратегическо значение за бъдещето на промишлеността на
Съюза.
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