PROGRAMMAINDICATOREN
SD2C

INLEIDING
Interreg Vlaanderen-Nederland meet de value for money van ingediende projecten of
projecten in uitvoering onder andere af aan de realisatie op een aantal vooraf geformuleerde
indicatoren.
Het programmabudget werd verdeeld in een viertal prioritaire assen en daarbinnen negen
specifieke doelstellingen. Uw project dient altijd inpasbaar te zijn binnen één van deze
specifieke doelstellingen. Het overzicht van prioritaire assen treft u aan op de website en in
het samenwerkingsprogramma.
De realisaties van uw project worden primair gemeten aan de hand van de voor die
specifieke doelstelling vooraf vastgestelde indicatoren. In een aantal gevallen gelden dezelfde
indicatoren voor verschillende specifieke doelstellingen, maar uiteindelijk heeft iedere
specifieke doelstelling een eigen set aan indicatoren. Als duidelijk is in welke specifieke
doelstelling uw project (het best) past, is daarmee ook duidelijk aan de hand van welke
indicatoren de value for money van uw project primair wordt gemeten. Voor u ligt het
overzicht van de indicatoren voor specifieke doelstelling 2C: innovatie van koolstofarme
producten / diensten / toepassingen / processen, door industrieel onderzoek en
experimentele ontwikkeling, door samenwerking tussen bedrijven onderling en van
bedrijven met O&I-centra en kennisinstellingen en door vroege implementatie van
innovatieve koolstofarme technologieën. Als uw project ingepast is in deze specifieke
doelstelling, dient u in uw aanvraag en in de eventueel daaropvolgende projectuitvoering aan
te geven welke realisaties uw project op deze indicatoren heeft.
Per indicator worden de meest relevante termen geduid en wordt, waar relevant, inzicht
gegeven hoe de realisaties op de indicator worden gemeten. Het is belangrijk dat u reeds
in de fase van aanvraag aan de hand van deze beschrijving of en in welke mate uw project
daadwerkelijk zal bijdragen aan realisaties op deze indicatoren. Daar waar aan de orde
worden verbanden geduid met andere indicatoren.
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Programma-indicatoren SD2C

CO01

AANTAL BEDRIJVEN DAT STEUN ONTVANGT
Aantal bedrijven dat steun ontvangt uit het programma, ongeacht uit welke vorm deze steun
bestaat. Kan subsidie zijn (zie CO02) of niet-financiële steun (zie CO04). Deze indicator is dus
de totaaltelling van CO02 en CO04.
Bedrijf: op winst gerichte organisatie die producten produceert en/of diensten levert om aan
marktbehoeften te voldoen.
Bij rapportage na projectgoedkeuring scoor je op deze indicator zodra je scoort op indicator
CO02 en CO04.

3

Programma-indicatoren SD2C

CO02

AANTAL BEDRIJVEN DAT SUBSIDIE ONTVANGT
Aantal bedrijven die projectpartner of projectpartner light zijn.
Bedrijf: op winst gerichte organisatie die producten produceert en/of diensten levert om aan
marktbehoeften te voldoen.
Bij rapportage na projectgoedkeuring scoor je op deze indicator:
•• voor projectpartners: vanaf goedkeuring project
•• voor projectpartners light: vanaf goedkeuring PPL-traject
•• voor bedrijven die op een andere manier betrokken zijn: vanaf start activiteit
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CO04

CO04: AANTAL BEDRIJVEN DAT
NIET-FINANCIËLE STEUN ONTVANGT
Niet-financiële steun: steun waarbij specifieke (op maat) activiteiten ten behoeve van
het bedrijf worden verricht, zonder directe financiële overdracht. Bedrijven hoeven geen
projectpartner (light) te zijn om niet-financiële steun te ontvangen, maar kunnen ook actief
betrokken doelgroep zijn.
Voorbeelden van niet-financiële steun zijn deelname aan begeleidingstrajecten of interactieve
workshops, consultancy, incubatoren, onderzoek of deelname als proefbedrijf. Passieve
aanwezigheid bij een bijeenkomst of enkel het bezoeken van een demonstratie-locatie is
onvoldoende om mee te tellen voor deze indicator.
Bedrijf: op winst gerichte organisatie die producten produceert en/of diensten levert om aan
marktbehoeften te voldoen.
Bij rapportage na projectgoedkeuring scoor je op deze indicator nadat de activiteit gestart is.
Tussentijdse updates zijn mogelijk.
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CO06

PRIVATE INVESTERINGEN ALS COFINANCIERING
VOOR OVERHEIDSSTEUN VOOR BEDRIJVEN
Private cofinanciering (incl. eigen bijdrage) aan bedrijven die projectpartner of projectpartner
light zijn.
Deze indicator kan cijfermatig overlap met CO27 vertonen.
Bedrijf: op winst gerichte organisatie die producten produceert en/of diensten levert om aan
marktbehoeften te voldoen.
Bij rapportage na projectgoedkeuring scoor je op deze indicator:
•• voor projectpartners: vanaf goedkeuring project (op basis van financieringsplan)
•• voor projectpartners light: vanaf goedkeuring PPL-traject (op basis van financieringsplan)
In het eindrapport zorg je voor een update a.d.h.v. de werkelijk gedeclareerde/aanvaarde
kosten.
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CO26

AANTAL BEDRIJVEN DAT SAMENWERKT
MET ONDERZOEKSINSTELLINGEN
Er is sprake van samenwerking als er directe interactie is tussen het bedrijf(en) en de
onderzoeksinstelling. Deze directe interactie moet blijken uit de beschrijving van het
werkpakket waarrond zij samenwerken. Eén of meerdere van de samenwerkende partijen
(onderzoeksinstellingen of bedrijven) mag de steun ontvangen, de bedrijven hoeven niet per
se projectpartner (light) te zijn, zij kunnen ook betrokken zijn als actieve doelgroep.
Deze indicator kan cijfermatig overlap met CO41 vertonen.
Bedrijf: op winst gerichte organisatie die producten produceert en/of diensten levert om aan
marktbehoeften te voldoen.
Onderzoeksinstelling: een organisatie waar O&O behoort tot de primaire activiteiten.
Bij rapportage na projectgoedkeuring scoor je op deze indicator:
•• voor projectpartners: vanaf goedkeuring project
•• voor projectpartners light: vanaf goedkeuring PPL-traject
•• voor bedrijven die op een andere manier betrokken zijn: vanaf start activiteit
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CO27

PRIVATE INVESTERINGEN ALS
COFINANCIERING VOOR OVERHEIDSSTEUN
VOOR O&O-PROJECTEN
Private cofinanciering in O&O-projecten.
Deze indicator kan cijfermatig overlap met CO06 vertonen.
Een project kwalificeert als een O&O-project als er sprake is van industrieel onderzoek of
experimentele ontwikkeling:
Industrieel onderzoek: planmatig of kritisch onderzoek dat is gericht op het opdoen van
nieuwe kennis en vaardigheden met het oog op de ontwikkeling van nieuwe producten,
procedés of diensten, of om bestaande producten, procedés of diensten aanmerkelijk
te verbeteren. Het omvat de vervaardiging van onderdelen van complexe systemen,
die noodzakelijk is voor industrieel onderzoek, met name voor algemene validering van
technologieën, met uitzondering van prototypes;
Experimentele ontwikkeling: het verwerven, combineren, vormgeven en gebruiken
van bestaande wetenschappelijke, technische, zakelijke en andere relevante kennis en
vaardigheden voor plannen, schema’s of ontwerpen van nieuwe, gewijzigde of verbeterde
producten, procedés of diensten. Hieronder kan tevens de conceptuele formulering en het
ontwerp van alternatieve producten, procedés of diensten worden verstaan. Deze activiteiten
kunnen tevens het maken van ontwerpen, tekeningen, plannen en andere documentatie
omvatten, mits zij niet voor commercieel gebruik zijn bestemd.
De ontwikkeling van commercieel bruikbare prototypes en proefprojecten valt eveneens
onder experimentele ontwikkeling indien het prototype het commerciële eindproduct is en
de productie ervan te duur is om alleen voor demonstratie en validatiedoeleinden te worden
gebruikt.
Onder experimentele ontwikkeling wordt niet verstaan routinematige of periodieke wijziging
van bestaande producten, productielijnen, fabricageprocessen, diensten en andere courante
werkzaamheden, zelfs indien deze wijzigingen verbeteringen kunnen inhouden.
Bij rapportage na projectgoedkeuring scoor je op deze indicator:
•• voor projectpartners: vanaf goedkeuring project (op basis van financieringsplan)
•• voor projectpartners light: vanaf goedkeuring PPL-traject (op basis van financieringsplan)
In het eindrapport zorg je voor een update a.d.h.v. de werkelijk gedeclareerde/aanvaarde
kosten.
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CO28

AANTAL BEDRIJVEN DAT STEUN ONTVANGT
MET HET OOG OP PRODUCTEN DIE NIEUW
VOOR DE MARKT ZIJN
De indicator meet of het ondersteunde bedrijf een ‘nieuw op de markt’ product ontwikkelt als
gevolg van het project (in elk van haar markten).
Een product is ‘nieuw op de markt’ wanneer er geen ander product beschikbaar is dat
dezelfde functionaliteit biedt, of wanneer de technologie die het nieuwe product gebruikt
fundamenteel anders is dan de technologie van de al bestaande producten. Producten
kunnen tastbaar of niet tastbaar zijn (inclusief diensten).
Deze indicator omvat procesinnovatie zolang het proces bijdraagt aan de ontwikkeling van
het product. Projecten zonder doel om daadwerkelijk een product te ontwikkelen worden
uitgesloten. Wanneer een bedrijf meerdere producten introduceert wordt het nog steeds
geteld als één bedrijf.
Ondersteunde projecten die niet slagen worden wel geteld. Steun kan zowel subsidie als nietfinanciële steun zijn.
Bedrijf: op winst gerichte organisatie die producten produceert en/of diensten levert om aan
marktbehoeften te voldoen.
Opgelet: deze indicator is gerelateerd aan CO29: producten die nieuw voor het bedrijf zijn,
zijn niet altijd nieuw op de markt. Deze indicator kan dus nooit hoger liggen dan CO29.
Bij rapportage na projectgoedkeuring scoor je op deze indicator:
•• voor projectpartners: vanaf goedkeuring project
•• voor projectpartners light: vanaf goedkeuring PPL-traject
•• voor bedrijven die op een andere manier betrokken zijn: vanaf start activiteit
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CO29

AANTAL BEDRIJVEN DAT STEUN ONTVANGT
MET HET OOG OP PRODUCTEN DIE NIEUW
VOOR HET BEDRIJF ZIJN
De indicator meet of het ondersteunde bedrijf een ‘nieuw voor het bedrijf’ product ontwikkelt
als gevolg van het project.
Een product is ‘nieuw voor het bedrijf’ wanneer het bedrijf geen product produceert met
dezelfde functionaliteiten of wanneer de productietechnologie fundamenteel verschilt van de
technologie van al bestaande geproduceerde producten. Producten kunnen tastbaar of niet
tastbaar zijn (incl. diensten).
Deze indicator omvat procesinnovatie zolang het proces bijdraagt aan de ontwikkeling van
het product. Projecten zonder doel om daadwerkelijk een product te ontwikkelen worden
uitgesloten. Wanneer een bedrijf meerdere producten introduceert wordt het nog steeds
geteld als één bedrijf.
Ondersteunde projecten die niet slagen worden wel geteld.
Bedrijf: op winst gerichte organisatie die producten produceert en/of diensten levert om aan
marktbehoeften te voldoen.
Opgelet: deze indicator is gerelateerd aan CO28: producten die nieuw zijn voor het bedrijf
zijn niet altijd nieuw op de markt. CO28 kan dus nooit hoger zijn dan deze indicator.
Bij rapportage na projectgoedkeuring scoor je op deze indicator:
•• voor projectpartners: vanaf goedkeuring project
•• voor projectpartners light: vanaf goedkeuring PPL-traject
•• voor bedrijven die op een andere manier betrokken zijn: vanaf start activiteit
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CO41

AANTAL BEDRIJVEN DAT DEELNEEMT
IN EEN ONDERZOEKSPROJECT
Men spreekt van deelname als er een actieve interactie tot stand komt, waarbij specifieke
(op maat) activiteiten ten behoeve van het bedrijf worden verricht. Een bedrijf hoeft
geen projectpartner (light) te zijn om mee te tellen. Voorbeelden zijn deelname aan
begeleidingstrajecten of interactieve workshops, onderzoek of deelname als proefbedrijf.
Passieve aanwezigheid bij bijeenkomsten of enkel bezoeken van een demonstratielocatie is
onvoldoende om mee te tellen voor deze indicator.
Een project kwalificeert als een O&O-project als er sprake is van industrieel onderzoek of
experimentele ontwikkeling:
Industrieel onderzoek: planmatig of kritisch onderzoek dat is gericht op het opdoen van
nieuwe kennis en vaardigheden met het oog op de ontwikkeling van nieuwe producten,
procedés of diensten, of om bestaande producten, procedés of diensten aanmerkelijk
te verbeteren. Het omvat de vervaardiging van onderdelen van complexe systemen,
die noodzakelijk is voor industrieel onderzoek, met name voor algemene validering van
technologieën, met uitzondering van prototypes;
Experimentele ontwikkeling: het verwerven, combineren, vormgeven en gebruiken
van bestaande wetenschappelijke, technische, zakelijke en andere relevante kennis en
vaardigheden voor plannen, schema’s of ontwerpen van nieuwe, gewijzigde of verbeterde
producten, procedés of diensten. Hieronder kan tevens de conceptuele formulering en het
ontwerp van alternatieve producten, procedés of diensten worden verstaan. Deze activiteiten
kunnen tevens het maken van ontwerpen, tekeningen, plannen en andere documentatie
omvatten, mits zij niet voor commercieel gebruik zijn bestemd.
De ontwikkeling van commercieel bruikbare prototypes en proefprojecten valt eveneens
onder experimentele ontwikkeling indien het prototype het commerciële eindproduct is en
de productie ervan te duur is om alleen voor demonstratie en validatiedoeleinden te worden
gebruikt.
Onder experimentele ontwikkeling wordt niet verstaan routinematige of periodieke wijziging
van bestaande producten, productielijnen, fabricageprocessen, diensten en andere courante
werkzaamheden, zelfs indien deze wijzigingen verbeteringen kunnen inhouden.
Deze indicator kan cijfermatig overlap met CO26 vertonen
Bedrijf: op winst gerichte organisatie die producten produceert en/of diensten levert om aan
marktbehoeften te voldoen.
Bij rapportage na projectgoedkeuring scoor je op deze indicator:
•• voor projectpartners: vanaf goedkeuring project
•• voor projectpartners light: vanaf goedkeuring PPL-traject
•• voor bedrijven die op een andere manier betrokken zijn: vanaf start activiteit
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PSI3

AANTAL ONDERSTEUNDE INNOVATIEGERICHTE
SAMENWERKINGSTRAJECTEN TUSSEN
BEDRIJVEN ONDERLING
Samenwerkingstrajecten tellen wanneer het traject uit minimaal twee partners bestaat, en
er geen onderzoeksinstellingen deelnemen. Een samenwerkingstraject waarin ook één of
meerdere onderzoeksinstellingen participeren, telt onder CO26.
Afzonderlijke trajecten met (deels) dezelfde deelnemers tellen afzonderlijk; bijvoorbeeld
wanneer binnen één project verschillende trajecten worden opgestart.
Bedrijf: op winst gerichte organisatie die producten produceert en/of diensten levert om aan
marktbehoeften te voldoen.
Onderzoeksinstelling: een organisatie waar O&O behoort tot de primaire activiteiten.
Bij rapportage na projectgoedkeuring scoor je op deze indicator:
•• voor projectpartners: vanaf goedkeuring project
•• voor projectpartners light: vanaf goedkeuring PPL-traject
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PSI4

AANTAL ONDERSTEUNDE
DEMONSTRATIES EN PILOTS
Het aantal producten / diensten dat in demonstratie(s) of pilot(s) wordt getest aan het eind
van een innovatietraject.
Demonstratie/pilot: proeven die indicaties moeten opleveren over de omvang, inpassing
en haalbaarheid van het gedemonstreerde (product, proces, toepassing, dienst) onder
uiteenlopende omstandigheden en/of op uiteenlopende schaalgroottes.
Eén project kan meerdere demonstraties en pilots omvatten. Echter, verschillende
demonstratie-activiteiten (bezoeken bijvoorbeeld) tellen niet apart, enkel het aantal
verschillende producten/diensten die gedemonstreerd worden is van belang. Dat wil
zeggen dat wanneer hetzelfde product meerdere keren wordt gepresenteerd, al dan niet op
verschillende locaties, het voor de indicator maar één keer meetelt.
Opgelet: de definitie van deze indicator verschilt onder de SD’s die focussen op demonstratie
(SD 2A, 2B en 3C)
Bij rapportage na projectgoedkeuring scoor je op deze indicator zodra de demonstratieactiviteit gestart is. Tussentijdse updates zijn mogelijk.
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PSI12

AANTAL KMO/MKB-BEDRIJVEN DAT
STEUN ONTVANGT
Steun zowel in financiële vorm (cfr. CO02) als in niet-financiële vorm (cfr. CO04) tellen mee.
Bedrijf: op winst gerichte organisatie die producten produceert en/of diensten levert om aan
marktbehoeften te voldoen.
Bedrijven die projectpartner zijn, gelden als MKB/KMO naargelang de uitslag van de KMO/
MKB-test. Voor bedrijven die geen projectpartner zijn, worden bedrijven met minder dan 250
medewerkers geteld als MKB/KMO. Deze definitie wijkt af van de formele definitie van de EC,
die in relatie tot staatssteunbepalingen van belang is.
Bij rapportage na projectgoedkeuring scoor je op deze indicator:
•• voor projectpartners: vanaf goedkeuring project
•• voor projectpartners light: vanaf goedkeuring PPL-traject
•• voor bedrijven die op een andere manier betrokken zijn: vanaf start activiteit

14

Programma-indicatoren SD2C

MEER INFO?
Interreg Vlaanderen-Nederland
Lozanagebouw (4de verdieping)
Lange Lozanastraat 223
B-2018 Antwerpen
+32 (0)3 240 69 20
info@grensregio.eu
www.grensregio.eu

