Indicatorenfiche: prioriteit 3
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:

Binnen de programmadoelstelling die door het project
geselecteerd werd:
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Indicatorenfiche: prioriteit 3
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.

De belangrijkste
realisaties beoogd
door het project: ze
moeten op een
kwantificeerbare
manier uitgedrukt
worden

Realisatiegebonden
indicator van het
programma

Aantal acties rond
duurzame ontwikkeling
via:
- een geïntegreerd beheer
van natuurlijke
hulpbronnen
- het behoud van
natuurlijke hulpbronnen
- de sensibilisering van het
publiek
- de uitbouw van
innovatieve technologieën

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.

Resultaatgebonden
indicator van het
programma

Aantal voorzieningen
voor een
geïntegreerd beheer
van natuurlijke
hulpbronnen en van
het grondgebied
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Indicatorenfiche: prioriteit 3
RESULTAATGEBONDEN INDICATOREN
1. Vermelding van de specifieke doelstelling
Ontwikkelen van het geïntegreerde en duurzame beheer van de natuurlijke hulpbronnen
en van de grensoverschrijdende ecosystemen
2. Resultaatgebonden indicator
Om de veranderingen te meten op het vlak van het geïntegreerd en duurzaam beheer in het
kader van het Interreg-Programma France-Wallonie-Vlaanderen, bestaat de
resultaatgebonden indicator waar de projecten aan bij moeten dragen uit een toename van
de oppervlakte van de grensstreek die op een duurzame en gecoördineerde manier
beheerd wordt.
De technische en praktische details voor deze indicator staan vermeld in de onderstaande
samenvattende fiche:

Titel indicator
Type indicator
Nr. van de indicator

Definitie

Gegevensverzameling

Aantal voorzieningen voor een geïntegreerd beheer van
natuurlijke hulpbronnen en van het grondgebied
Resultaat
RI 6
Het gaat hier om een bepaald gebied waarop na de uitvoering van
de activiteiten een geïntegreerd beheer wordt toegepast op vlak
van natuurlijke hulpbronnen. Hierbij kan een gebied maar één
keer in de telling meegenomen worden.
Verzameling op het niveau van het project
De projectpartners zullen (de toename van) de voorzieningen
moeten aantonen die duurzaam en geïntegreerd beheerd wordt.

Basiswaarde
en
Waarde geschat op basis van de Interreg 4-gegevens, ttz 1
berekeningshypothese
Doelwaarde op niveau Een toename tot 5 gebieden waarop een geïntegreerd beheer
van het programma
wordt toegepast in vergelijking met de gegevens van 2013.
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Indicatorenfiche: prioriteit 3
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 indicator
Aantal acties rond duurzame ontwikkeling via:
- een geïntegreerd beheer van natuurlijke hulpbronnen
Titel indicator
- Het behoud van natuurlijke hulpbronnen
- De sensibilisering van het publiek
- De uitbouw van innovatieve technologieën
Type indicator
Realisatie
Nr. van de indicator
SO O6
Hierbij mogen uitsluitend de acties meegeteld worden die specifiek
Definitie
via het project uitgewerkt werden en die concreet uitmonden in
een realisatie die bijdraagt tot de duurzame ontwikkeling.
Verzameling op het niveau van het project
Onder actie verstaan we een tastbare maatregel om de doelstelling
te bereiken. De verzamelde gegevens moeten in verband staan met
Gegevensverzameling
de activiteiten die door het project gepland worden in het kader
van de werkpakketten. Een actie zal in aanmerking genomen
worden in de indicatoren als ze gerealiseerd is.
Doelwaarde
op
225 acties voor duurzame ontwikkeling in de hele
niveau
van
het
samenwerkingszone.
programma
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Indicatorenfiche: prioriteit 3
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 het aantal acties rond duurzame ontwikkeling ondersteund door het programma te
laten toenemen, stellen de projectpartners zich de volgende realisatiegebonden
projectindicatoren:
-

opzet van X grensoverschrijdende instrumenten voor het geïntegreerde beheer van
de natuurlijke rijkdommen (ecosystemen, water, landschap);

-

uitwerking en verdeling van X innovatieve, technologische oplossingen/procedures
met het oog op een geoptimaliseerd beheer van natuurlijke rijkdommen;

-

organisatie van X sessies voor de verdeling (opleiding rond?) van best practices op
het vlak van redelijk en participatief beheer van bronnen/rijkdommen;

-

ontwikkeling van X recyclageprocedures;
ontwikkeling van X initiatieven die de bescherming van de biodiversiteit omvatten.
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