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:
Realisaties van het
project

Project
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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 in de
werkpakketten

Realisatiegebonden
indicator van het
programma

Aantal voorzieningen voor
gecoördineerd beheer van
de natuurlijke risico’s
(overstroming, enz.), de
industriële risico’s en
noodsituaties

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 de
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

Inwoners die genieten van
beschermingsmaatregelen
tegen natuurlijke,
industriële en
technologische risico's en
grensoverschrijdende
noodsituaties verbonden
met deze risico's
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Indicatorenfiche: prioriteit 3
RESULTAATGEBONDEN INDICATOREN
1. Vermelding van de specifieke doelstelling
Anticiperen op en beheren van de natuurlijke, technologische en industriële risico's en van
de noodsituaties
2. Resultaatgebonden indicator
Om de verbetering van het beheer van de risico’s en de noodsituaties te meten in het kader
van het Interreg-Programma France-Wallonie-Vlaanderen, bestaat de resultaatgebonden
indicator waar de projecten aan moeten bijdragen uit een toename van de inwoners die
genieten van beschermingsmaatregelen tegen natuurlijke, industriële en technologische
risico’s en grensoverschrijdende noodsituaties verbonden met deze risico’s. .
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

Inwoners die genieten van beschermingsmaatregelen tegen
natuurlijke, industriële en technologische risico’s en
grensoverschrijdende noodsituaties verbonden met deze risico’s.
Resultaat
RI 4
In kaart brengen van het aantal mensen die rechtstreeks baat
hebben bij de maatregelen genomen in het kader van het project
om te strijden tegen de risico’s en om de bijhorende noodsituaties
te beheren.
Verzameling op het niveau van het programma
De projectpartners zullen het aantal bewoners moeten
kwantificeren uit de gebieden die beschermd worden door een
maatregel uit het project. Het moet gaan om bewoners die voor
de start van het project nog niet van deze maatregel genoten.

Basiswaarde
en
Basiswaarde: 2.040.000 inwoners
berekeningshypothese
Doelwaarde op niveau
Een toename tot 3.000.000 inwoners
van het programma
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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 specifieke doelstelling.
1. Realisatiegebonden indicator
Aantal voorzieningen voor een gecoördineerd beheer van de
natuurlijke en industriële risico’s en noodsituaties.
Type indicator
Realisatie
Nr. van de indicator
SO 04
Een voorziening voor gecoördineerd beheer wordt door de
projectpartners gezamenlijk ontwikkeld en uitgevoerd. Ze wordt
Definitie
ontwikkeld in samenwerking met de spelers die rechtstreeks
betrokken zijn bij het beheer van risico’s en noodsituaties.
Verzameling op het niveau van het project
De verzamelde gegevens moeten in verband staan met de
activiteiten die door het project ontwikkeld worden in het kader
Gegevensverzameling
van de werkpakketten. De voorziening zal in aanmerking genomen
worden als indicator van zodra ze operationeel is. Voorbereidende
studies en ontwerpen zijn hierin niet inbegrepen.
Doelwaarde
op
10 voorzieningen voor gecoördineerd beheer van de risico’s of
niveau
van
het
noodsituaties in de hele zone.
programma
Titel indicator
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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 de bevolking die baat heeft bij de beschermingsmaatregelen tegen natuurlijke,
industriële en technologische risico’s en grensoverschrijdende noodsituaties die verband
houden met die risico’s te laten toenemen, stellen de projectpartners zich de volgende
realisatiegebonden indicatoren voor het project tot doel:
-

-

X acties gericht op de toepassing van de zachte waterwerken om afvloeiend water en
overstromingen te verminderen;
organiseren van X aantal rampoefeningen om de grensoverschrijdende coördinatie
bij de eerstehulpdiensten te verbeteren;
organiseren van X aantal informatiesessies voor de grensbevolking rond
overstromingsrisico’s en industriële risico’s;
X aantal opleidingen voor professionals van de eerstehulpdiensten rond de
maatregelen en bepalingen die opgezet zijn voor het grensoverschrijdende
risicobeheer;
De ontwikkeling van X aantal medische interventieplannen;
Aantal fysieke voorziening(en) om overstromingen tegen te gaan.
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