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k
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o Evropskem skladu za regionalni razvoj in Kohezijskem skladu
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PRILOGA II
Ključni niz kazalnikov smotrnosti za ESRR in Kohezijski sklad iz člena 7(3)1
Cilj politike
(1)

Specifični cilj
(2)

(i) izboljšanje raziskovalnih in
inovacijskih zmogljivosti ter
uvajanje naprednih tehnologij
1. Pametnejša Evropa s
spodbujanjem inovativne in
pametne gospodarske
preobrazbe
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Izložki
(3)
CCO 01 – podjetja, ki se podprejo za
inovacije
CCO 02 – raziskovalci, ki delujejo v
podprtih raziskovalnih ustanovah

Rezultati
(4)
CCR 01 – MSP, ki uvajajo inovacije pri
proizvodih, procesih, trženju ali
organizaciji

(ii) uživanje koristi digitalizacije za
državljane, podjetja in vlade

CCO 03 – podjetja in javne ustanove, ki se
podprejo za razvoj digitalnih izdelkov,
storitev in aplikacij

CCR 02 – dodatni uporabniki novih
digitalnih izdelkov, storitev in aplikacij,
ki jih razvijejo podjetja in javne
ustanove

(iii) izboljšanje rasti in
konkurenčnosti MSP

CCO 04 – MSP, ki se podprejo za
ustvarjanje delovnih mest in rast

CCR 03 – delovna mesta, ustvarjena v
MSP, ki so prejela podporo

(iv) razvoj znanj in spretnosti za
pametno specializacijo, industrijsko
tranzicijo in podjetništvo

CCO 05 – MSP, ki vlagajo v razvoj znanj
in spretnosti

CCR 04 – osebje MSP, ki se usposablja
za razvoj znanj in spretnosti

Komisija bo te kazalnike uporabila za izpolnitev svojih zahtev glede poročanja iz člena 38(3)(e)(i) finančne uredbe[, ki se uporablja].
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2. Bolj zelena, nizkoogljična
Evropa s spodbujanjem
prehoda na čisto in pravično
energijo, zelene in modre
naložbe, krožno gospodarstvo,
prilagajanje podnebnim
spremembam ter preprečevanje
in upravljanje tveganj

(i) spodbujanje ukrepov za
energetsko učinkovitost

CCO 06 – naložbe v ukrepe za izboljšanje
energetske učinkovitosti

CCR 05 – upravičenci z izboljšanim
energijskim razredom

(ii) spodbujanje energije iz
obnovljivih virov
(iii) razvoj pametnih energetskih
sistemov in omrežij ter hrambe
energije na lokalni ravni

CCO 07 – dodatna proizvodna zmogljivost
za energijo iz obnovljivih virov

CCR 06 – količina dodatno proizvedene
energije iz obnovljivih virov

CCO 08 – digitalni upraviteljski sistemi,
razviti za pametna omrežja

CCR 07 – dodatni uporabniki,
priključeni na pametna omrežja

(iv) spodbujanje prilagajanja
podnebnim spremembam ter
preprečevanje tveganj in krepitev
odpornosti na nesreče

CCO 09 – novi ali nadgrajeni sistemi za
spremljanje nesreč ter za opozarjanje in
odzivanje nanje

CCR 08 – dodatni prebivalci, deležni
zaščitnih ukrepov proti poplavam,
gozdnim požarom in drugim naravnim
nesrečam, ki so povezane s podnebjem

(v) spodbujanje trajnostnega
gospodarjenja z vodnimi viri

CCO 10 – nova ali nadgrajena zmogljivost
za čiščenje odpadne vode

CCR 09 – dodatni prebivalci,
priklopljeni vsaj na sekundarno čiščenje
odpadne vode

(vi) spodbujanje prehoda na krožno
gospodarstvo
(vii) spodbujanje biotske
raznovrstnosti, zelene infrastrukture
v urbanem okolju in zmanjšanje
onesnaženja

CCO 11 – nova ali nadgrajena zmogljivost
za recikliranje odpadkov

CCR 10 – dodatni reciklirani odpadki

CCO 12 – površina zelene infrastrukture v
urbanih območjih

CCR 11 – prebivalci, deležni ukrepov za
kakovost zraka
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CCO 13 – dodatna gospodinjstva in
podjetja, ki so pokrita z zelo
visokozmogljivimi širokopasovnimi
omrežji

CCR 12 – dodatna gospodinjstva in
podjetja z naročninami na zelo
visokozmogljiva širokopasovna omrežja

CCO 14 – TEN-T za ceste: nove in
nadgrajene ceste

CCR 13 – prihranek časa zaradi
izboljšane cestne infrastrukture

CCO 15 – TEN-T za železnice: nove in
nadgrajene železnice

CCR 14 – število potnikov na leto, ki
jim služi izboljšan železniški promet

(iv) spodbujanje trajnostne
večmodalne urbane mobilnosti

CCO 16 – razširitev in posodobitev
tramvajskih prog in prog podzemne
železnice

CCR 15 – število uporabnikov na leto,
ki jim služijo nove in posodobljene
tramvajske proge in proge podzemne
železnice

(i) izboljšanje učinkovitosti trgov
dela in dostopa do kakovostne
zaposlitve prek razvoja socialnih
inovacij in infrastrukture

CCO 17 – brezposelne osebe na leto, ki jim
služijo okrepljene zmogljivosti zavodov za
zaposlovanje

CCR 16 – iskalci zaposlitve na leto, ki
uporabljajo okrepljene zmogljivosti
zavodov za zaposlovanje

(ii) izboljšanje dostopa do
vključujočih in kakovostnih storitev
na področju izobraževanja,
usposabljanja in vseživljenjskega
učenja prek razvoja infrastrukture

CCO 18 – nova ali nadgrajena zmogljivost
infrastrukture za otroško varstvo in
izobraževanje

CCR 17 – število uporabnikov na leto,
ki jim služi nova ali nadgrajena
infrastruktura za otroško varstvo in
izobraževanje

(i) izboljšanje digitalne
povezljivosti

3. Bolj povezana Evropa z
izboljšanjem mobilnosti in
regionalne povezljivosti IKT

4. Bolj socialna Evropa za
izvajanje evropskega stebra
socialnih pravic

(ii) razvoj trajnostnega, pametnega,
varnega in intermodalnega omrežja
TEN-T, ki je odporno na podnebne
spremembe
(iii) razvoj trajnostne, pametne in
intermodalne nacionalne,
regionalne in lokalne mobilnosti, ki
je odporna na podnebne
spremembe, vključno z boljšim
dostopom do omrežja TEN-T in
čezmejno mobilnostjo
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5. Evropa ki je bliže
državljanom, in sicer s
spodbujanjem trajnostnega in
celostnega razvoja mest,
podeželja in obalnih območij ter
lokalnih pobud

(iii) izboljšanje socialnoekonomske vključenosti
marginaliziranih skupnosti,
migrantov in zapostavljenih skupin
prek celostnih ukrepov, vključno s
stanovanjskimi in socialnimi
storitvami

CCO 19 – ustvarjena ali nadgrajena
dodatna zmogljivost sprejemne
infrastrukture

CCR 18 – število uporabnikov na leto,
ki jim služijo nove in izboljšane
sprejemne in nastanitvene zmogljivosti

(iv) zagotavljanje enakega
dostopa do zdravstvenega
varstva z razvijanjem
infrastrukture, vključno z
osnovnim zdravstvenim
varstvom

CCO 20 – nova ali nadgrajena zmogljivost
infrastrukture zdravstvenega varstva

CCR 19 – prebivalci z dostopom do
izboljšanih storitev zdravstvenega
varstva

(i) spodbujanje celostnega
socialnega, gospodarskega in
okoljskega razvoja, kulturne
dediščine in varnosti v urbanih
območjih

CCO 21 – prebivalci, zajeti v strategijah za
celostni razvoj mest
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