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BILAG III
Nøgleresultatindikatorer
1. Omfang af finansiering, der støttes af InvestEU-Fonden (fordelt på politikområder)
1.1 Omfang undertegnede transaktioner
1.2 Mobiliserede investeringer
1.3 Samlet beløb for mobiliseret privat finansiering
1.4 Opnået løftestangs- og multiplikatoreffekt
2. Geografisk dækning af den finansiering, der støttes af InvestEU-Fonden (fordelt på
politikområder, land og region på NUTS 2-niveau (fælles nomenklatur for statistiske
regionale enheder))
2.1 Antal lande (medlemsstater og tredjelande) omfattet af transaktionerne
2.2 Antal regioner omfattet af transaktionerne
2.3 Transaktionernes økonomiske omfang pr. land (medlemsstat og tredjeland) og pr. region
3. Virkning af den finansiering, der støttes af InvestEU-Fonden
3.1 Antal skabte eller støttede jobs
3.2 Investeringer til støtte for klimamål og, hvor det er relevant, opdelt efter politikområde
3.3 Investeringer til støtte for digitalisering
3.4. Investeringer til støtte for industriel omstilling
4. Bæredygtig infrastruktur
4.1 Energi: Ekstra installeret nul- eller lavemissionskapacitet til produktion af vedvarende og
anden sikker og bæredygtig energi (i megawatt (MW))
4.2 Energi: Antal husstande, antal offentlige og kommercielle bygninger med forbedret
energiforbrugsklassifikation
4.3 Energi: Anslåede energibesparelser som følge af projekterne (i kilowatt-time (kWh))
4.4 Energi: Reducerede/undgåede årlige drivhusgasemissioner i ton CO2-ækvivalent
4.5 Energi: Omfang af investeringer i udvikling og modernisering af en mere intelligent
infrastruktur for bæredygtig energi
4.6 Digitalisering: Ekstra husstande, virksomheder eller offentlige bygninger med adgang til
bredbånd på mindst 100 Mbps, som kan opgraderes til gigabithastighed, eller antal oprettede
wifi-hotspots
4.7 Transport: Mobiliserede investeringer, navnlig i TEN-T
– Antal projekter vedrørende grænseoverskridende forbindelser og manglende
forbindelser
(herunder
projekter
vedrørende
byknudepunkter,
regionale
grænseoverskridende
jernbaneforbindelser,
multimodale
platforme,
søhavne,
indlandshavne, forbindelser til lufthavne og kombiterminaler i TEN-T-hovednettet og det
samlede net)
– Antal projekter, der bidrager til digitaliseringen af transport, navnlig gennem udrulning
af European Rail Traffic Management System (ERTMS), River Information System
(RIS), intelligent trafikstyring (ITS), trafikovervågnings- og trafikinformationssystem for
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skibsfarten (VTMIS)/elektroniske søfartstjenester og Single European Sky ATM
Research (SESAR)
– Antal opførte eller opgraderede punkter for forsyning med alternative brændstoffer
– Antal projekter, der bidrager til transportsikkerheden
4.8 Miljø: Investeringer, der bidrager til gennemførelsen af planer og programmer, der
kræves efter EU-lovgivningen vedrørende luftkvalitet, vand, affald og natur
5. Forskning, innovation og digitalisering
5.1 Bidrag til målet om at investere 3 % af Unionens BNP i forskning, udvikling og
innovation
5.2 Antal støttede virksomheder fordelt på størrelse, der beskæftiger sig med forsknings- og
innovationsprojekter
6. SMV'er
6.1 Antal støttede virksomheder fordelt på størrelse (mikrovirksomheder, små og
mellemstore virksomheder samt små midcapselskaber)
6.2 Antal støttede
vækst/udvidelse)

virksomheder

fordelt

på

udviklingsstadie

(begynderstadie,

6.3 Antal virksomheder støttet pr. medlemsstat og region på NUTS 2-niveau
6.4 Antal virksomheder støttet pr. sektor efter den statistiske nomenklatur for økonomiske
aktiviteter i Den Europæiske Union (NACE-kode)
6.5 Andel af investeringsvolumen under SMV-politikområdet, der er gået til SMV'er
7. Sociale investeringer og færdigheder
7.1 Sociale infrastrukturer: Kapaciteten af og adgangen til den støttede sociale infrastruktur
fordelt på sektorer: bolig, uddannelse, sundhed, andet
7.2 Mikrofinansiering og finansiering af sociale virksomheder: Antal modtagere af
mikrofinansiering og støttede sociale virksomheder
7.3 Færdigheder: Antal personer, der erhverver nye færdigheder eller får deres færdigheder
valideret og certificeret: Formel uddannelse og videreuddannelse
8. Strategiske europæiske investeringer
8.1 Antal og omfang af transaktioner, der bidrager til tilvejebringelse af kritisk infrastruktur,
fordelt på fysisk infrastruktur og dertil knyttede varer og tjenester, hvor det er relevant
8.2 Ekstra kapacitet i den kritiske infrastruktur, fordelt på område, hvor det er relevant
8.3 Antal og omfang af transaktioner, der bidrager til udvikling af kritiske teknologier og
input for Unionens og medlemsstaternes sikkerhed samt produkter med dobbelt anvendelse
8.4 Antal støttede virksomheder fordelt på størrelse, som udvikler og fremstiller kritiske
teknologier og input for Unionens og medlemsstaternes sikkerhed samt produkter med
dobbelt anvendelse
8.5 Antal og omfang af transaktioner, der bidrager til forsyning, fremstilling og
lageropbygning af kritiske input, herunder kritiske sundhedsforsyninger
8.6 Ekstra kritiske input, herunder kritiske sundhedsforsyninger, der støttes med henblik på
forsyning, fremstilling og lageropbygning, fordelt på type, hvor det er relevant
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8.7 Antal og omfang af transaktioner til støtte for centrale støtteteknologier og digitale
teknologier af strategisk betydning for Unionens industrielle fremtid.
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