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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Βασικοί δείκτες επιδόσεων
1. Όγκος χρηματοδότησης που υποστηρίζεται από το ταμείο InvestEU (ανά σκέλος
πολιτικής)
1.1. Όγκος υπογεγραμμένων πράξεων
1.2 Κινητοποιηθείσες επενδύσεις
1.3 Ποσό κινητοποιηθείσας ιδιωτικής χρηματοδότησης
1.4 Αποτέλεσμα μόχλευσης και πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα που επιτυγχάνεται
2. Γεωγραφική κάλυψη της χρηματοδότησης που υποστηρίζεται από το ταμείο InvestEU (ανά
σκέλος πολιτικής, χώρα και περιφέρεια στην κοινή ονοματολογία των εδαφικών στατιστικών
μονάδων, επίπεδο (NUTS) 2)
2.1 Αριθμός χωρών (κρατών μελών και τρίτων χωρών) που καλύπτονται από πράξεις
2.2 Αριθμός των περιφερειών που καλύπτονται από πράξεις
2.3 Όγκος πράξεων ανά χώρα (κράτος μέλος και τρίτη χώρα) και ανά περιφέρεια
3. Αντίκτυπος της χρηματοδότησης μέσω του ταμείου InvestEU
3.1 Αριθμός των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται ή υποστηρίζονται
3.2 Επένδυση για τη στήριξη των στόχων για το κλίμα και, κατά περίπτωση, ανά σκέλος
πολιτικής
3.3 Επενδύσεις για την υποστήριξη της ψηφιοποίησης
3.4. Επενδύσεις για την υποστήριξη της βιομηχανικής μετάβασης
4. Βιώσιμες υποδομές
4.1 Ενέργεια: Εγκατεστημένη πρόσθετη ικανότητα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες
πηγές και από άλλες ασφαλείς και βιώσιμες πηγές μηδενικών και χαμηλών εκπομπών (MW)
4.2 Ενέργεια: Αριθμός νοικοκυριών, αριθμός δημοσίων και εμπορικών χώρων με
βελτιωμένη κατάταξη ενεργειακής κατανάλωσης
4.3 Ενέργεια: Εκτιμώμενη εξοικονόμηση ενέργειας που παράγεται από τα έργα (σε
κιλοβατώρες (kWh))
4.4 Ενέργεια: Μείωση/αποφυγή των ετήσιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε τόνους
ισοδύναμου CO2
4.5 Ενέργεια: Όγκος επενδύσεων στην ανάπτυξη, τη μετάβαση σε έξυπνες λύσεις και τον
εκσυγχρονισμό βιώσιμων υποδομών ενέργειας
4.6 Ψηφιοποίηση: Επιπλέον νοικοκυριά, επιχειρήσεις ή δημόσια κτίρια με ευρυζωνική
πρόσβαση τουλάχιστον 100 Mbps, με δυνατότητα αναβάθμισης σε ταχύτητα Gigabit, ή
αριθμός σημείων ασύρματης πρόσβασης (wifi) που έχουν δημιουργηθεί
4.7 Μεταφορές: Επενδύσεις, ιδίως σε ΔΕΔ-Μ
–
Αριθμός
διασυνοριακών
έργων
και
έργων
«ελλειπόντων
κρίκων»
(συμπεριλαμβανομένων έργων που αφορούν αστικούς κόμβους, περιφερειακές
διασυνοριακές σιδηροδρομικές συνδέσεις, πολυτροπικές πλατφόρμες, θαλάσσιους
λιμένες, ποτάμιους λιμένες, συνδέσεις με αερολιμένες και τερματικούς σταθμούς
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σιδηροδρομικών-οδικών μεταφορών του κεντρικού και του εκτεταμένου δικτύου ΔΕΔΜ)
– Αριθμός έργων που συμβάλλουν στην ψηφιοποίηση των μεταφορών, ιδίως μέσω της
ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας
(ERTMS), του συστήματος πληροφοριών εσωτερικής ναυσιπλοΐας (RIS), του
συστήματος ευφυών μεταφορών (ITS), του συστήματος παρακολούθησης της
κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης (VTMIS)/των ηλεκτρονικών θαλάσσιων
υπηρεσιών και του ερευνητικού προγράμματος ΑΤΜ του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού
(SESAR)
– Αριθμός σημείων εφοδιασμού με εναλλακτικά καύσιμα που δημιουργήθηκαν ή
αναβαθμίστηκαν
– Αριθμός έργων που συμβάλλουν στην ασφάλεια των μεταφορών
4.8 Περιβάλλον: Επενδύσεις που συμβάλλουν στην υλοποίηση σχεδίων και προγραμμάτων
που απαιτούνται από το ενωσιακό κεκτημένο για το περιβάλλον και αφορούν την ποιότητα
του ατμοσφαιρικού αέρα, το νερό, τα απόβλητα και τη φύση
5. Έρευνα, καινοτομία και ψηφιοποίηση
5.1 Συνεισφορά στον στόχο του 3 % του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) της
Ένωσης όσον αφορά επενδύσεις στον τομέα της έρευνας, της ανάπτυξης και της
καινοτομίας
5.2 Αριθμός υποστηριζόμενων επιχειρήσεων που υλοποιούν έργα έρευνας και καινοτομίας,
ανά μέγεθος
6. ΜΜΕ
6.1 Αριθμός υποστηριζόμενων επιχειρήσεων από άποψη μεγέθους (πολύ μικρές, μικρές,
μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης)
6.2 Αριθμός υποστηριζόμενων επιχειρήσεων ανά στάδιο (πρώιμο στάδιο, στάδιο
ανάπτυξης/επέκτασης)
6.3 Αριθμός υποστηριζόμενων επιχειρήσεων ανά κράτος μέλος και περιφέρεια σε επίπεδο
NUTS 2
6.4 Αριθμός υποστηριζόμενων επιχειρήσεων ανά τομέα, ανά κωδικό στατιστικής
ονοματολογίας των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (NACE)
6.5 Ποσοστό όγκου επενδύσεων στο πλαίσιο του σκέλους πολιτικής για τις ΜΜΕ που
κατευθύνεται προς τις ΜΜΕ
7. Κοινωνική επένδυση και δεξιότητες
7.1 Κοινωνική υποδομή: Ικανότητα παροχής υποστηριζόμενων κοινωνικών υποδομών ανά
τομέα και πρόσβαση σε αυτές: στέγαση, εκπαίδευση, υγεία, άλλο
7.2 Μικροχρηματοδότηση και χρηματοδότηση κοινωνικών επιχειρήσεων: Αριθμός
αποδεκτών μικροχρηματοδότησης και υποστηριζόμενων επιχειρήσεων κοινωνικής
οικονομίας
7.3 Δεξιότητες: Αριθμός ατόμων που αποκτούν νέες δεξιότητες ή που έχουν επικυρώσει και
πιστοποιήσει τις δεξιότητές τους: επαγγελματικά προσόντα από επίσημη/τυπική εκπαίδευση
και κατάρτιση
8. Στρατηγικές ευρωπαϊκές επενδύσεις
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8.1 Αριθμός και όγκος πράξεων που συμβάλλουν στην παροχή υποδομών ζωτικής
σημασίας, με ανάλυση ανά υλική υποδομή και συναφή αγαθά και υπηρεσίες, κατά
περίπτωση
8.2 Πρόσθετη ικανότητα υποδομής ζωτικής σημασίας, με ανάλυση ανά πεδίο, κατά
περίπτωση
8.3 Αριθμός και όγκος πράξεων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη κρίσιμων τεχνολογιών και
εισροών για την ασφάλεια της Ένωσης και των κρατών μελών της, καθώς και ειδών διπλής
χρήσης
8.4 Αριθμός υποστηριζόμενων επιχειρήσεων, ανά μέγεθος, που αναπτύσσουν και παράγουν
κρίσιμες τεχνολογίες και εισροές για την ασφάλεια της Ένωσης και των κρατών μελών της,
καθώς και ειδών διπλής χρήσης
8.5 Αριθμός και όγκος πράξεων που συμβάλλουν στην προμήθεια, παραγωγή και
αποθήκευση κρίσιμων εισροών, συμπεριλαμβανομένων των ζωτικής σημασίας παροχών
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
8.6 Πρόσθετες κρίσιμες εισροές, συμπεριλαμβανομένων των ζωτικής σημασίας παροχών
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, που λαμβάνουν στήριξη όσον αφορά την προμήθεια,
παραγωγή και αποθήκευση, ανά είδος, κατά περίπτωση
8.7 Αριθμός και όγκος πράξεων που στηρίζουν βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής και
ψηφιακές τεχνολογίες που είναι στρατηγικής σημασίας για το βιομηχανικό μέλλον της
Ένωσης.
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