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Tabela 1: Skupni kazalniki izložkov in rezultatov za ESRR (naložbe za delovna mesta in rast ter Interreg) in Kohezijski sklad**
Cilj politike

Izložki

Rezultati

(1)

(2)

(3)

1. Pametnejša
Evropa s
spodbujanjem
inovativne in
pametne
gospodarske
preobrazbe

1

2
3

RCO2 01 – podprta podjetja (od tega: mikro, mala, srednja, velika)*
RCO 02 – podjetja, ki se podprejo z nepovratnimi sredstvi*
RCO 03 – podjetja, ki se podprejo s finančnimi instrumenti*
RCO 04 – podjetja z nefinančno podporo*
RCO 05 – podprta zagonska podjetja*
RCO 06 – raziskovalci, ki delujejo v podprtih raziskovalnih
ustanovah
RCO 07 – raziskovalne institucije, ki sodelujejo v skupnih
raziskovalnih projektih
RCO 08 – nominalna vrednost raziskovalne in inovativne opreme
ziskovalnimi ustanovami
RCO 96 – medregionalne naložbe v projekte EU*

RCR3 01 – delovna mesta, ustvarjena v subjektih, ki so prejeli podporo*
RCR 02 – Zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo (od tega: nepovratna
sredstva, finančni instrumenti)*
RCR 03 – MSP, ki uvajajo inovacije pri proizvodih ali procesih*
RCR 04 – MSP, ki uvajajo inovacije pri trženju ali organizaciji*
RCR 05 – MSP, ki uvajajo inovacije interno*
RCR 06 – patentne prijave, ki se predložijo Evropskemu patentnemu uradu*
RCR 07 – prijave blagovne znamke in vzorcev*
RCR 08 – javno-zasebne soobjave

RCO 12 – podjetja, ki se podprejo, da digitalizirajo svoje izdelke in
storitve
RCO 13 – digitalne storitve in izdelki, ki se razvijejo za podjetja
RCO 14 – javne ustanove, ki se podprejo za razvoj digitalnih
storitev in aplikacij

RCR 11 – uporabniki novih javnih digitalnih storitev in aplikacij*
RCR 12 – uporabniki novih digitalnih izdelkov, storitev in aplikacij, ki jih razvijejo
podjetja*
RCR 13 – podjetja, ki dosegajo visoko digitalno intenzivnost*
RCR 14 – podjetja, ki uporabljajo javne digitalne storitve*

RCO 15 – ustvarjena zmogljivost za podjetniški inkubator*

RCR 16 – podprta podjetja z visoko rastjo*
RCR 17 – podjetja, ustanovljena pred tremi leti, ki preživijo na trgu*
RCR 18 – MSP, ki uporabljajo inkubacijske storitve eno leto po ustanovitvi
podjetniškega inkubatorja

Za uporabo za naložbe za delovna mesta in rast ter Interreg v skladu s točko (a) drugega pododstavka člena [12(1)] in točko (b) člena [36(2) [prenos podatkov]] Uredbe (EU) [nova uredba o
skupnih določbah] ter za naložbe za delovna mesta in rast v skladu s točko (d)(ii) člena [17(3)] Uredbe (EU) [nova uredba o skupnih določbah] ter za Interreg v skladu s točko (e)(ii) člena 17(4)
Uredbe (EU) [nova uredba o evropskem teritorialnem sodelovanju].
RCO: skupni kazalnik izložkov na področju regionalne politike.
RCR: skupni kazalnik rezultatov na področju regionalne politike.
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RCR 19 – podjetja z večjim prometom
RCR 25 – dodana vrednost na zaposlenega v podprtih MSP*
RCR 24 – MSP, deležna dejavnosti za razvoj znanj in spretnosti, ki jih zagotavlja
lokalni/regionalni ekosistem
RCR 97 – vajeništva, ki se podprejo v MSP
RCR 98 – zaposleni v MSP, ki zaključijo nadaljevalno poklicno izobraževanje in
usposabljanje (glede na vrsto znanj in spretnosti: tehnična, upravljavska, podjetniška,
zelena, drugo)
RCR 99 – zaposleni v MSP, ki zaključijo alternativno usposabljanje za dejavnosti
znanjsko intenzivnih storitev (glede na vrsto znanj in spretnosti: tehnična,
upravljavska, podjetniška, zelena, drugo)

RCO 16 – zainteresirane strani, ki sodelujejo v procesu
podjetniškega odkrivanja
RCO 17 – naložbe v regionalne/lokalne ekosisteme za razvoj znanj
in spretnosti
RCO 101 – MSP, ki vlagajo v razvoj znanj in spretnosti
RCO 102 – MSP, ki vlagajo v sisteme za upravljanje usposabljanj*

RCR 100 – zaposleni v MSP, ki zaključijo uradno usposabljanje za razvoj znanj in
spretnosti (dejavnosti znanjsko intenzivnih storitev) (glede na vrsto znanj in
spretnosti: tehnična, upravljavska, podjetniška, zelena, drugo)*

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

RCO 18 – gospodinjstva, ki se podprejo za izboljšanje energetske
učinkovitosti njihovih stanovanj
RCO 19 – javne stavbe, ki se podprejo za izboljšanje energetske
učinkovitosti
RCO 20 – novozgrajena ali izboljšana omrežja za daljinsko
ogrevanje

RCR 26 – letna poraba končne energije (od tega: stanovanjske, zasebne
nestanovanjske, javne nestanovanjske stavbe)
RCR 27 – gospodinjstva z izboljšano energetsko učinkovitostjo njihovih stanovanj
RCR 28 – stavbe z izboljšanim energijskim razredom (od tega: stanovanjske, zasebne
nestanovanjske, javne nestanovanjske stavbe)
RCR 29 – ocenjene emisije toplogrednih plinov*
RCR 30 – podjetja z izboljšano energetsko učinkovitostjo

RCO 22 – dodatna proizvodna zmogljivost za energijo iz
obnovljivih virov (od tega: električna energija, toplotna energija)
RCO 97 – število podprtih energetskih skupnosti in skupnosti na
področju energije iz obnovljivih virov*

RCR 31 – skupna proizvodnja energije iz obnovljivih virov (od tega: električna
energija, toplotna energija)
RCR 32 – energija iz obnovljivih virov: zmogljivost, povezana z omrežjem
(operativna)*

RCO 23 – digitalni upraviteljski sistemi za pametna omrežja
RCO 98 – gospodinjstva, ki se podprejo za uporabo pametnih
energetskih omrežij

RCR 33 – uporabniki, priključeni na pametna omrežja
RCR 34 – uvedba projektov za pametna omrežja
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RCO 24 – novi ali posodobljeni sistemi za spremljanje nesreč ter za
pripravljenost, opozarjanje in odzivanje nanje*
RCO 25 – obalni pas, rečni bregovi in bregovi jezer ter
novozgrajena ali utrjena zaščita pred zemeljskimi plazovi za
varovanje ljudi, sredstev in naravnega okolja
spremembam

valci, deležni zaščitnih ukrepov proti poplavam
povezane s podnebjem (razen poplav in gozdnih požarov)
RCR 96
povezana s podnebjem, in tveganjem, ki so povezana s človekovim delovanjem*
*

podnebnim spremembam
požarom
vodovodne priključke v

RCR 41 – prebivalci, priklopljeni na izboljšano oskrbo z vodo
RCR 42 – prebivalci, priklopljeni vsaj na sekundarno čiščenje odpadne vode
RCR 43 – izguba vode
RCR 44 – ustrezno očiščena odpadna voda

gospodinjstvih
odpadne vode
RCO 32 – nova ali posodobljena zmogljivost za čiščenje odpadne
vode

RCO 34 – dodatna zmogljivost za recikliranje odpadkov

RCR 46 – prebivalci, ki jim služijo obrati za recikliranje odpadkov in manjši sistemi
za ravnanje z odpadki
RCR 47 – reciklirani odpadki
RCR 48 – reciklirani odpadki, uporabljeni kot surovine
RCR 49 – predelani odpadki

RCO 36 – površina zelene infrastrukture, ki se podpre v urbanih
območjih
RCO 37 – površina območij Natura 2000 je pokrita z zaščitnimi in
sanacijskimi ukrepi v skladu s prednostnim akcijskim okvirom
RCO 99 – površina zunaj območij Natura 2000 je pokrita z
zaščitnimi in sanacijskimi ukrepi
RCO 38 – podprta površina saniranih zemljišč
RCO 39 – nameščeni sistemi za spremljanje onesnaženosti zraka

RCR 50 – prebivalci, deležni ukrepov za kakovost zraka
RCR 95 – prebivalci, ki imajo dostop do nove ali posodobljene zelene infrastrukture v
urbanih območjih
RCR 51 – prebivalci, deležni ukrepov za zmanjšanje hrupa
RCR 52 – sanirano zemljišče, ki se uporabi za zelene površine, socialna stanovanja,
gospodarske dejavnosti ali dejavnosti skupnosti
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3. Bolj
povezana
Evropa z
izboljšanjem
mobilnosti in
regionalne
povezljivosti
IKT

RCO 41 – dodatna gospodinjstva z dostopom do visokozmogljivega
širokopasovnega omrežja
RCO 42 – dodatna podjetja z dostopom do visokozmogljivega
širokopasovnega omrežja
RCO 43 – dolžina podprtih novih cest – TEN-T4
RCO 44 – dolžina podprtih novih cest – drugo
RCO 45 – dolžina obnovljenih ali posodobljenih cest – TEN-T
RCO 46 – dolžina obnovljenih ali posodobljenih cest – drugo
RCO 47 – dolžina podprtih novih železniških prog – TEN-T
RCO 48 – dolžina podprtih novih železniških prog – drugo
RCO 49 – dolžina obnovljenih ali posodobljenih železniških prog –
TEN-T
RCO 50 – dolžina obnovljenih ali posodobljenih železniških prog –
drugo
RCO 51 – dolžina novih ali posodobljenih celinskih plovnih poti –
TEN-T
RCO 52 – dolžina novih ali posodobljenih celinskih plovnih poti –
drugo
RCO 53 – železniške postaje in objekti – novo ali posodobljeno
RCO 54 – intermodalne povezave – nove ali posodobljene
RCO 100 – število podprtih pristanišč
RCO 55 – dolžina tramvajskih prog in prog podzemne železnice –
novo
RCO 56 – dolžina tramvajskih prog in prog podzemne železnice –
obnovljene/posodobljene
RCO 57 – okolju prijazna tirna vozila za javni prevoz
RCO 58 – podprta namenska kolesarska infrastruktura
RCO 59 – podprta infrastruktura za alternativno gorivo (oskrba z
gorivom/polnilna mesta)
RCO 60 – mesta z novimi ali posodobljenimi digitaliziranimi
mestnimi transportnimi sistemi
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RCR 53 – gospodinjstva z naročninami na zelo visokozmogljivo širokopasovno
omrežje
RCR 54 – podjetje z naročninami na zelo visokozmogljivo širokopasovno omrežje
RCR 55 – uporabniki novozgrajenih, obnovljenih ali posodobljenih cest
RCR 56 – prihranek časa zaradi izboljšane cestne infrastrukture
RCR 101 – prihranek časa zaradi izboljšane železniške infrastrukture

RCR 57 – dolžina železniških prog, opremljenih z evropskim sistemom za upravljanje
železniškega prometa, ki obratujejo
RCR 58 – število potnikov na leto pri podprtih železnicah
RCR 59 – železniški tovorni promet
RCR 60 – tovorni promet po celinskih plovnih poteh

RCR 62 – število potnikov na leto v javnem prevozu
RCR 63 – število uporabnikov na leto, ki jim služijo nove/posodobljene tramvajske
proge in proge podzemne železnice
RCR 64 – število potnikov na leto, ki uporabljajo namensko kolesarsko infrastrukturo

Uredba (EU) št. 1315/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o smernicah Unije za razvoj vseevropskega prometnega omrežja in razveljavitvi Sklepa
št. 661/2010/EU (UL L 348, 20.12.2013, str. 1).
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4. Bolj socialna
Evropa za
izvajanje
evropskega
stebra socialnih
pravic

5. Evropa ki je
bliže
državljanom, in
sicer s
spodbujanjem
trajnostnega in
celostnega
razvoja mest,
podeželja in
obalnih območij
ter lokalnih
pobud

RCO 61 – brezposelne osebe na leto, ki jim služijo okrepljene
zmogljivosti zavodov za zaposlovanje

RCR 65 – iskalci zaposlitve, ki letno uporabljajo storitve podprtih zavodov za
zaposlovanje

RCO 63 – ustvarjena zmogljivost začasne sprejemne infrastrukture
RCO 64 – zmogljivost saniranih stanovanj za migrante, begunce in
osebe, ki so upravičene do mednarodne zaščite ali so zaprosile zanjo
RCO 65 – zmogljivost saniranih stanovanj – drugo

RCR 66 – zgrajena ali obnovljena zasedenost začasne sprejemne infrastrukture
RCR 67 – zasedenost saniranih stanovanj za migrante, begunce in osebe, ki so
upravičene do mednarodne zaščite ali so zaprosile zanjo
RCR 68 – zasedenost saniranih stanovanj – drugo

RCO 66 – število otrok na razred pri podprti infrastrukturi za
varstvo otrok (nova ali posodobljena)
RCO 67 – število otrok na razred pri podprti izobraževalni
infrastrukturi (nova ali posodobljena)

RCR 70 – število otrok na leto, ki uporabljajo podprto infrastrukturo za varstvo otrok
RCR 71 – število študentov na leto, ki uporabljajo podprto izobraževalno
infrastrukturo

RCO 69 – zmogljivost podprte infrastrukture zdravstvenega varstva
RCO 70 – zmogljivost podprte socialne infrastrukture (razen
stanovanj)

RCR 72 – prebivalci z dostopom do izboljšanih storitev zdravstvenega varstva
RCR 73 – število oseb na leto, ki uporabljajo podprte ustanove zdravstvenega varstva
RCR 74 – število oseb na leto, ki uporabljajo podprte ustanove socialnega varstva
RCR 75 – povprečni odzivni čas za nujno medicinsko pomoč na podprtem območju

RCO 74 – prebivalci, zajeti v strategijah za celostni razvoj mest
RCO 75 – integrirane strategije za razvoj mest
RCO 76 – skupni projekti
RCO 77 – zmogljivost podprte kulturne in turistične infrastrukture

RCR 76 – zainteresirane strani, vključene v pripravo in izvajanje strategij za razvoj
mest
RCR 77 – turisti/obiski podprtih krajev*
RCR 78 – uporabniki, deležni podprte kulturne infrastrukture

RCO 80 – strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost
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Horizontalni cilji
– izvajanje

RCR 91 – povprečni čas za objavo razpisov, izbiro projektov in podpis pogodb*
RCR 92 – povprečni čas za natečaje (od objave razpisa do podpisa pogodbe)*
RCR 93 – povprečni čas za izvedbo projekta (od podpisa pogodbe do zadnjega
plačila)*
RCR 94 – ena sama ponudba za intervencije v okviru ESRR in Kohezijskega sklada*

RCO 95 – osebje, financirano iz ESRR in Kohezijskega sklada

* * Za oblikovnih razlogov so kazalniki razvrščeni skupaj v okviru političnega cilja, vendar ne samo tako. Zlasti v okviru cilja politike 5 se lahko specifični cilji iz ciljev politike 1 do
4 uporabljajo z ustreznimi kazalniki. Poleg tega se za popolno podobo o pričakovanem in dejanskem izvajanju programov, kazalniki, označeni z (*), lahko uporabijo za specifične
cilje v okviru več kot enega od ciljev politike 1 do 4, kadar je to primerno.

Tabela 2: Dodatni skupni kazalniki izložkov in rezultatov za ESRR za Interreg
pripravijo ob zaključku projekta ali po njem

spolov, enakih možnosti in socialnega vključevanja
ti

nadgradijo ob zaključku projekta ali po njem
ki zaključijo skupne sheme usposabljanja

Specifični kazalniki
Interreg
prek meja

zaključku projekta

da se okrepijo dejavnosti sodelovanja
projekta
sodelovanja prek nacionalnih meja

omrežij/grozdov
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