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ANNEX 3

PŘÍLOHA

návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,
kterým se zavádí Program InvestEU
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PŘÍLOHA III
Klíčové ukazatele výkonnosti
1. Objem financování podporovaného z Fondu InvestEU (v členění podle oblastí politiky)
1.1 Objem podepsaných operací
1.2 Zmobilizované investice
1.3 Částka zmobilizovaných soukromých finančních prostředků
1.4 Dosažený pákový a multiplikační efekt
2. Zeměpisné pokrytí financování podporovaného Fondem InvestEU (v členění podle oblastí
politiky, země a regionu na úrovni 2 společné klasifikace územních statistických jednotek
(NUTS))
2.1 Počet zahrnutých zemí (členských států a třetích zemí), na které se operace vztahují
2.2 Počet zahrnutých regionů, na které se operace vztahují
2.3 Objem operací na stát (členské státy a třetí země) a region
3. Dopad financování prostřednictvím Fondu InvestEU
3.1 Počet vytvořených nebo podpořených pracovních míst
3.2 Investice podporující cíle v oblasti klimatu a případně uvedené podle oblasti politiky
3.3 Investice podporující digitalizaci
3.4 Investice podporující průmyslovou transformaci
4. Udržitelná infrastruktura
4.1 Energetika: Dodatečné instalované kapacity na výrobu energie z obnovitelných zdrojů
a jiná bezpečná a udržitelná kapacita pro výrobu energie s nulovými a nízkými emisemi (v
megawattech (MW))
4.2 Energetika: Počet domácností, počet veřejných a obchodních prostor s lépe
klasifikovanou spotřebou energie
4.3 Energetika: Odhadované úspory energie díky projektům (v kilowatthodinách (Kw/hod.))
4.4 Energetika: Snížení/neuskutečnění ročních emisí skleníkových plynů v tunách
ekvivalentu CO2
4.5 Energetika: Objem investic do rozvoje, zvýšení inteligence a modernizace udržitelné
energetické infrastruktury
4.6 Digitální oblast: Domácnosti, komerční nebo veřejné budovy, které mají nově přístup
k širokopásmovým sítím s přenosovou rychlostí nejméně 100 Mbps, již lze zvýšit až na
gigabitovou rychlost, nebo počet vytvořených přístupových bodů ke službám WIFI
4.7 Doprava: Zmobilizované investice, zejména do TEN-T
– Počet projektů týkajících se přeshraničních a chybějících spojení (včetně projektů
týkajících se městských uzlů, regionálních přeshraničních železničních spojení,
multimodálních platforem, námořních přístavů, vnitrozemských přístavů, spojení
na letiště a kombinovaných terminálů železniční a silniční dopravy hlavní a globální
sítě TEN-T)
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– Počet projektů přispívajících k digitalizaci dopravy, zejména prostřednictvím zavádění
evropského systému řízení železničního provozu (ERTMS), říčního informačního
systému (RIS), inteligentního dopravního systému (ITS), kontrolního a informačního
systému pro provoz plavidel (VTMIS) / služby e-Maritime a výzkum uspořádání letového
provozu jednotného evropského nebe (SESAR)
– Počet vybudovaných nebo modernizovaných čerpacích stanic poskytujících alternativní
paliva
– Počet projektů, které přispívají k bezpečnosti dopravy
4.8 Životní prostředí: Investice přispívající k provádění plánů a programů, které vyžaduje
acquis Unie v oblasti životního prostředí v souvislosti s kvalitou ovzduší, vodou, odpady a
přírodou
5. Výzkum, inovace a digitalizace
5.1 Přínos k dosažení cíle investic do výzkumu, vývoje a inovací ve výši 3 % hrubého
domácího produktu (HDP) Unie
5.2 Počet podporovaných podniků podle velikosti, které provádějí výzkumné a inovační
projekty
6. Malé a střední podniky
6.1 Počet podporovaných podniků podle velikosti (mikropodniky, malé, střední a malé
společnosti se střední tržní kapitalizací)
6.2 Počet podporovaných podniků podle fáze (raná fáze, fáze růstu/expanze)
6.3 Počet podniků podporovaných členským státem a regionem na úrovni NUTS 2
6.4 Počet podporovaných podniků podle odvětví podle kódů statistické klasifikace
ekonomických činností v Evropské unii (NACE)
6.5 Procentní podíl objemu investic v rámci oblasti politiky pro malé a střední podniky
zaměřených na malé a střední podniky
7. Sociální investice a dovednosti
7.1 Sociální infrastruktura: Kapacita podporované sociální infrastruktury podle odvětví a
přístup k této infrastruktuře: bydlení, vzdělávání, zdravotnictví, ostatní
7.2 Mikrofinancování a financování sociálních podniků: Počet podporovaných příjemců
mikrofinancování a sociálních podniků
7.3 Dovednosti: Počet osob, jež získávají nové dovednosti nebo si je nechávají uznávat a
získávají o nich osvědčení: formální kvalifikace získaná vzděláváním a odbornou přípravou
8. Strategické evropské investice
8.1 Počet a objem operací přispívajících k poskytování kritické infrastruktury, v členění
podle fyzické infrastruktury a případně souvisejícího zboží a služeb
8.2 Dodatečná kapacita kritické infrastruktury, v příslušných případech v členění podle
oblastí
8.3 Počet a objem operací přispívajících k vývoji kritických technologií a vstupů pro
bezpečnost Unie a jejích členských států a zboží dvojího užití
8.4 Počet podporovaných podniků podle velikosti, které vyvíjejí kritické technologie a
vstupy pro bezpečnost Unie a jejích členských států a zboží dvojího užití
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8.5 Počet a objem operací přispívajících k dodávkám, výrobě a vytváření zásob kritických
vstupů, včetně poskytování kritické zdravotní péče
8.6 Další kritické vstupy, včetně poskytování kritické zdravotní péče, u kterých se podpořila
dodávka, výroba a vytváření zásob, v příslušných případech podle druhu
8.7 Počet a objem operací na podporu klíčových základních a digitálních technologií, které
mají strategický význam pro průmyslovou budoucnost Unie
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