Fiche Indicatoren: As 4
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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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
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Aantal voorzieningen
inzake toegang tot
gezondheidsdiensten aan
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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.
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RESULTAATGEBONDEN INDICATOR
1. Vermelding van de programmadoelstelling
De vernetting en het grensoverschrijdende dienstaanbod voor de bevolking op
gezondheidsvlak versterken en duurzaam maken.

2. Resultaatgebonden indicator
Om de verbetering van het dienstaanbod aan de bevolking in het kader van het Interregprogramma France-Wallonie-Vlaanderen te meten, is de resultaatgebonden indicator
waartoe de projecten moeten bijdragen de intensivering van de toegang van personen tot
grensoverschrijdende gezondheidsdiensten.
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 personen dat een gezondheidsdienst aan weerskanten van
de grens gebruikt heeft
Resultaat
RI 8
Het is hier de bedoeling het aantal personen te tellen dat heeft
genoten van diensten ontwikkeld in het kader van de ten uitvoer
gelegde projecten.
Verzameling op niveau van het project
De partners moeten het aantal personen tellen dat gebruikmaakt
van de gezondheidsdiensten ontwikkeld door de projecten.

Basiswaarde
en
Gegevens FBGO Interreg 4: 55.000
berekeningshypothese
Doelwaarde op niveau
66.000 begunstigden (gegevens van FBGO)
van het programma
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REALISATIEGEBONDEN INDICATOR
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 dus bijdragen tot de realisatiegebonden
indicator van de geselecteerde programmadoelstelling.
1. Realisatiegebonden indicator
Aantal voorzieningen inzake toegang tot gezondheidsdiensten aan
weerskanten van de grens
Type indicator
Realisatie
Nr. van de indicator
SO 07
Een voorziening stemt overeen met een geïntegreerde en
duurzame oplossing om een behoefte op gezondheidsvlak te
ondersteunen.
De voorziening moet geïntegreerd zijn, d.w.z.:
- hetzij geïmplementeerd zijn aan weerskanten van de grens
om ten goede te komen aan de bevolking;
Definitie
- hetzij georganiseerd zijn aan één van de kanten maar ook
bestemd zijn voor de bevolking aan de andere kant;
Het mag dan ook niet gaan om een strikt genomen
nationale voorziening;
De voorziening moet duurzaam zijn, d.w.z.:
- ze moet kaderen in de tijd en in stand kunnen worden
gehouden na afloop van het project.
Verzameling op niveau van het project
De verzamelde gegevens moeten verband houden met de acties
Gegevensverzameling ontwikkeld door het project in het kader van de werkpakketten.
Een voorziening zal meegeteld worden in de indicatoren eens ze
operationeel is.
Doelwaarde
op
niveau
van
het 10 duurzame voorzieningen over de hele samenwerkingszone
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.

VOORBEELDEN
Om de toegang van personen tot grensoverschrijdende gezondheidsdiensten te versterken,
kunnen de partners de volgende realisatiegebonden indicatoren van het project
vooropstellen:
-

aantal inventarissen van grensoverschrijdende resources op gezondheidsvlak;
aantal
coördinatieacties
van
de
volksgezondheidsdiensten
in
de
grensoverschrijdende levensbekkens;
aantal nieuwe initiatieven inzake aanbod van grensoverschrijdende
gezondheidsdiensten;
aantal ondertekende partnerschapsovereenkomsten tussen gezondheidsstructuren;
aantal voorzieningen ter bevordering van de mobiliteit van de bevolking die de
gezondheidsdiensten gebruikt;
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