Indicatorenfiche: prioriteit 1
INTERVENTIELOGICA INTERREG 5
In de verordeningen voor de programmaperiode 2014-2020 legt de Europese Commissie de
nadruk op de interventielogica van de programma’s en op het belang van de selectie van de
resultaat- en realisatiegebonden indicatoren om de follow-up van de geplande
veranderingen in het samenwerkingsgebied te meten en te garanderen. De interventielogica
van de programma’s zoals beschreven door de Commissie wordt in het onderstaande
schema beschreven:
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Indicatorenfiche: prioriteit 1
Om op één lijn te zitten met de vereisten van de nieuwe verordeningen, vertaalt de
verandering van aanpak in de interventielogica van het programma France-WallonieVlaanderen zich in een versterking van de verbanden tussen de projectrealisaties en de
realisatie- en resultaatgebonden indicatoren van het programma.
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moeten op een
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Realisatiegebonden
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Aantal bedrijven dat geniet
van steun
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introduceren
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grensoverschrijdende
onderzoeksprojecten
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onderzoeksprojecten
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Het project moet ernaar streven om door middel van projectrealisaties bij te dragen tot de
resultaatgebonden indicator van het programma

Projectindicatoren en realisaties

De realisatiegebonden indicatoren van het project:
dragen bij tot minstens één realisatiegebonden indicator van het programma

De onderstaande tabel beschrijft de interventielogica van het programma en het verband
tussen de project- en de programma-indicatoren voor deze programmadoelstelling.
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Indicatorenfiche: prioriteit 1
RESULTAATGEBONDEN INDICATOR
1. Vermelding van de programmadoelstelling
Groei van het onderzoek en de innovatie van de grensoverschrijdende zone in de
strategische sectoren en de sectoren met een sterke complementariteit.
2. Resultaatgebonden indicator
Om de duurzaamheid te meten van de samenwerkingsverbanden ontwikkeld in het kader
van het Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen, is de resultaatgebonden indicator
waaraan de projecten moeten bijdragen het aantal na het einde van het project nog
effectieve grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden.
De technische en praktische details voor deze indicator staan vermeld in de onderstaande
samenvattende fiche:
Aantal grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden dat na het
Titel indicator
einde van het project nog van kracht is
Type indicator
Resultaat
Nr. van de indicator
RI 1
Een duurzame grensoverschrijdende samenwerking voldoet aan
alle criteria hierna:
- minstens 2 partners (1 aan elke kant van de grens) blijven
samenwerken, inclusief in het kader van de partnerschappen
gegenereerd door het project en buiten de acties van het
project;
Definitie
- de samenwerking blijft duren in de vorm van reëel gezamenlijk
ondernomen acties (niet alleen via uitwisseling van informatie
of e-mails);
- de duurzame samenwerking wordt georganiseerd buiten het
kader van de financiering van het programma en gemeten één
jaar na de afsluiting van het project.
Verzameling op niveau van het programma
Gegevensverzameling

Opvolging via verzending van een vragenlijst één jaar na de
afsluiting naar de projectleiders om het samenwerkingsniveau te
evalueren op basis van de hiervoor gedefinieerde criteria.

Basiswaarde
en
Enquête Interreg IV: 71
berekeningshypothese
Doelwaarde van het
100 duurzame samenwerkingen
programma
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Indicatorenfiche: prioriteit 1
REALISATIEGEBONDEN INDICATOREN
De realisatiegebonden indicatoren van het programma staan rechtstreeks in verband met de
projectrealisaties en zorgen ervoor dat er een link kan worden gelegd met de resultaten
beoogd door het programma. Elk project moet daarom bijdragen tot minstens 1
realisatiegebonden indicator van de geselecteerde programmadoelstelling.
1. Realisatiegebonden indicatoren
Titel indicator
Type indicator
Nr. van de indicator

Aantal bedrijven dat geniet van steun
Realisatie
CO 01
Onder 'steun' wordt de actie verstaan die verder gaat dan alle
informatie/sensibilisatie. Hier worden de bedrijven meegeteld die
Definitie
genieten van rechtstreekse steun van een onderzoekseenheid in
het kader van het project. Het gaat om gepersonaliseerd advies,
individuele begeleiding, opleiding, netwerking, …
Verzameling op niveau van het project
De bedrijven worden door de projectpartners opgelijst (op basis
van hun bedrijfsnummer) en worden geregistreerd in een
Gegevensverzameling cumulatieve database die beschikbaar is bij de invoer van de
activiteitenrapporten om dubbele tellingen te vermijden. De
bedrijfslijsten zullen door het programma enkel gebruikt worden
voor statistische doeleinden.
Doelwaarde
op
niveau
van
het 50 unieke bedrijven
programma
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Indicatorenfiche: prioriteit 1
Aantal bedrijven dat geniet van steun om nieuwe producten voor het
bedrijf te introduceren
Type indicator
Realisatie
Nr. van de indicator
CO 29
Hier worden de bedrijven meegeteld die door de projectpartners actief
ondersteund worden om een 'voor het bedrijf nieuw' product of
proces te ontwikkelen. Dit omvat de procedé-innovaties als dit procedé
bijdraagt aan de ontwikkeling van het product. De projecten die niet
Definitie
het doel hebben een product te ontwikkelen, zijn uitgesloten.
Een product is nieuw voor het bedrijf als het bedrijf nooit een product
heeft vervaardigd dat dezelfde functies biedt of als de
productietechnologie fundamenteel verschillend is.
Verzameling op niveau van het project
Om dubbele tellingen te vermijden, worden de bedrijven door de
projectpartners opgelijst (op basis van hun bedrijfsnummer) en
geregistreerd in een cumulatieve database die beschikbaar is bij de
invoer van de activiteitenrapporten. Als een bedrijf er niet in slaagt het
Gegevensverzameling
nieuwe product te introduceren, zal het toch meegeteld worden. Het is
mogelijk dat een bedrijf meerdere nieuwe producten introduceert,
maar het zal slechts één keer meegeteld worden.
De bedrijfslijsten zullen door het programma enkel gebruikt worden
voor statistische doeleinden.
Doelwaarde
op
niveau
van
het 20 unieke bedrijven
programma
Titel indicator

Aantal bedrijven dat deelneemt aan grensoverschrijdende
onderzoeksprojecten
Type indicator
Realisatie
Nr. van de indicator
CO 41
Hier worden de bedrijven meegeteld die actief samenwerken met
onderzoeksinstellingen. Deze samenwerking kan verschillende vormen
Definitie
aannemen: financiële tussenkomst, onthaal van onderzoekers, inbreng
in natura, terbeschikkingstelling van uitrusting, …
Verzameling op niveau van het programma
Gegevensverzameling Het programma zal hier de bedrijven meetellen die projectpartner of
geassocieerd projectpartner zijn.
Doelwaarde
op
niveau
van
het 30 unieke bedrijven
programma
Titel indicator
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Aantal
onderzoeksinstellingen
dat
deelneemt
aan
grensoverschrijdende onderzoeksprojecten
Type indicator
Realisatie
Nr. van de indicator
CO 42
Hier worden de onderzoeksinstellingen/-eenheden meegeteld die
als projectpartner of geassocieerd projectpartner deelnemen aan
Definitie
grensoverschrijdende onderzoeksprojecten in het kader van het
project.
Verzameling op niveau van het programma
De onderzoeksinstellingen/-eenheden worden door het
Gegevensverzameling programma meegeteld bij de indiening van het project. Als nieuwe
partners zich aansluiten bij het ten uitvoer gelegde initiatief,
worden ze toegevoegd aan de bestaande lijst.
Doelwaarde
op
niveau
van
het 50 onderzoeksinstellingen/-eenheden
programma
Titel indicator
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2. Realisatiegebonden
indicatoren
voor
de
projecten
werkgelegenheid/grensoverschrijdende mobiliteit/opleiding

met

een

luik

De projecten die volledig of gedeeltelijk kaderen in de opleidingsdoelstelling op het niveau
van deze programmadoelstelling moeten bijdragen aan minstens één van de volgende drie
realisatiegebonden indicatoren:

Aantal grensoverschrijdende begeleidingsacties die de mobiliteit en
de opleiding van de doelgroepen bevorderen
Type indicator
Realisatie (transversaal)
Nr. van de indicator
SO 01
Onder 'begeleidingsactie' wordt verstaan een actie met een
merkbare en meetbare impact op de verbetering van de mobiliteit
en de opleiding van de doelgroepen. De mee te tellen actie moet
concrete steun of extra vaardigheden aanreiken aan de
begunstigden (wetenschappelijke opleidingen, seminaries, …).
Definitie
De begeleiding voorzien in de acties moet zich vertalen in een
actieve opvolging van de doelgroep. De beoogde doelgroepen zijn
prioritair de wetenschappers, de doctorandi, de studenten, de
onderzoekscentra, de opleidingscentra, de concurrentieclusters, de
ondernemingen, ...
Verzameling op niveau van het project
Identificatie in de projectfiche van de acties die bijdragen aan deze
Gegevensverzameling
indicator. De acties worden meegeteld eens ze voltooid zijn in het
Activiteitenrapport.
Doelwaarde
op
niveau
van
het 50 begeleidingsacties
programma
Titel indicator
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Titel indicator
Type indicator
Nr. van de indicator

Aantal gezamenlijke opleidingssessies
Realisatie
SO 02
Voor deze indicator worden enkel de opleidingssessies meegeteld
Definitie
die door de partners van het project gezamenlijk ontwikkeld en
georganiseerd worden voor kmo's, zeer kleine ondernemingen, …
Verzameling op niveau van het project
De partners tellen de opleidingssessies mee die gezamenlijk
Gegevensverzameling gecreëerd en georganiseerd worden.
Een opleidingssessie wordt meermaals meegeteld als ze bestemd is
voor verschillende deelnemers.
Doelwaarde
op
niveau
van
het 100 gezamenlijke sessies georganiseerd over de zone.
programma

Aantal
deelnemers
aan
gezamenlijke
lokale
werkgelegenheidsinitiatieven en gezamenlijke opleiding
Type indicator
Realisatie
Nr. van de indicator
CO 44
Het is de bedoeling de personen mee te tellen die actief
meewerken aan acties inzake werkgelegenheid en/of gezamenlijke
Definitie
opleidingen (personen die gewoon informatie krijgen worden dus
niet meegeteld).
Personen die niet kaderen in een
medewerkingsverband worden niet meegeteld.
Verzameling op niveau van het project
De begunstigden worden geteld door de projectpartners en
worden
op
basis
van
hun
rijksregisternummer
/
Gegevensverzameling socialezekerheidsnummer geregistreerd in een cumulatieve
database om dubbele tellingen te vermijden. De lijsten van
begunstigden zullen door het programma enkel gebruikt worden
voor statistische doeleinden.
Doelwaarde
op
500 deelnemers aan gezamenlijke acties inzake werkgelegenheid
niveau
van
het
en/of opleiding.
programma
Titel indicator
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PROJECTINDICATOREN EN -REALISATIES
Het derde luik van de interventielogica van het Interreg-programma France-WallonieVlaanderen bestaat erin de geselecteerde realisatiegebonden indicatoren van het
programma te linken aan de projectindicatoren of -realisaties.
Men moet daarom minimum twee projectindicatoren bepalen waarbij de beschrijvingen een
duidelijk verband leggen met minstens één van de realisatiegebonden indicatoren van het
programma. Het is mogelijk dat een reeks projectindicatoren bijdraagt aan één enkele
realisatiegebonden indicator van het programma.
Het gaat hier om een stap die de partners de mogelijkheid biedt cijferdoelstellingen te
bepalen met betrekking tot hun acties om de door het programma beoogde doelwaarden te
bereiken.

VOORBEELD
Om X duurzame samenwerkingsverbanden te bereiken na afloop van het project, kunnen de
partners de volgende realisatiegebonden indicatoren van het project vooropstellen:
-

X Europese en/of internationale patenten;
De ondertekening van X partnerschapsovereenkomsten;
De uitwisseling van X onderzoekers gedurende X jaren;
De toekenning van X beurzen voor student-onderzoekers per jaar.
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