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ZAŁĄCZNIK III
Kluczowe wskaźniki skuteczności działania

1. Wielkość finansowania w ramach InvestEU (w podziale na segmenty polityki)
1.1 Wielkość podpisanych operacji
1.2 Zmobilizowane inwestycje
1.3 Kwota zmobilizowanego finansowania ze środków prywatnych
1.4 Osiągnięta dźwignia finansowa i efekt mnożnikowy
2. Zasięg geograficzny finansowania w ramach InvestEU (w podziale na segmenty
polityki)
2.1 Liczba krajów objętych projektami
3. Wpływ finansowania w ramach InvestEU
3.1 Liczba powstałych lub wspieranych miejsc pracy
3.2 Inwestycje wspierające cele klimatyczne
3.3 Inwestycje wspierające cyfryzację
4. Zrównoważona infrastruktura
4.1 Energia: energia ze źródeł odnawialnych – dodatkowa zainstalowana moc (MW)
4.2 Energia: liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii
4.3 Technologie cyfrowe: liczba dodatkowych gospodarstw domowych posiadających
dostęp szerokopasmowy do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s, którą można
zwiększyć do przepustowości mierzonej w gigabitach
4.4 Transport: zmobilizowane inwestycje w sieci TEN-T, w tym: sieć bazową TEN-T
4.5 Środowisko: inwestycje przyczyniające się do realizacji planów i programów
wymaganych na mocy unijnego dorobku prawnego w dziedzinie środowiska dotyczące
gospodarki wodnej, odpadów, przyrody oraz jakości powietrza
5. Badania naukowe, innowacje i cyfryzacja
5.1 Przyczynianie się do osiągnięcia celu zakładającego przeznaczenie 3 % unijnego PKB na
badania, rozwój technologiczny i innowacje
5.2 Liczba wspieranych przedsiębiorstw realizujących projekty w zakresie badań naukowych
i innowacji
6. Małe i średnie przedsiębiorstwa
6.1 Liczba wspieranych przedsiębiorstw w podziale na wielkość (mikro-, małe, średnie
przedsiębiorstwa oraz małe spółki o średniej kapitalizacji)
6.2 Liczba wspieranych przedsiębiorstw w rozbiciu na etapy rozwoju (początkowy,
wzrost/ekspansja)
7. Inwestycje społeczne i umiejętności
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7.1 Infrastruktura społeczna: liczba miejsc w objętych wsparciem obiektach infrastruktury
socjalnej w rozbiciu na sektory: mieszkalnictwo, edukacja, zdrowie itp.
7.2 Mikrofinansowanie oraz finansowanie społeczne: liczba objętych wsparciem
przedsiębiorstw społecznych
7.5 Umiejętności: Liczba osób fizycznych zdobywających nowe umiejętności: kwalifikacja
w ramach kształcenia i szkolenia formalnego
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