
 

PSI-R2 – Personen die overwegen binnen 1 jaar nieuwe (combinaties 
van) technieken toe te passen 
 
Meeteenheid: aantal 
 
Operationalisering 
 
Deze indicator bouwt voort op indicator RCO81 ‘Deelnames aan gezamenlijke 
grensoverschrijdende acties’ en telt het aantal deelnemers op de demonstratie-activiteit 
dat overweegt om binnen 1 jaar na deelname aan een demonstratie-activiteit om nieuwe 
technieken, of een innovatieve combinatie ervan, toe te passen, gericht op het thema van 
de Specifieke Doelstelling van het programma waarin het project zich situeert. Het kan 
gaan om een toepassing bij zichzelf als burger, of binnen hun organisatie.  
 
Het is geen vereiste dat de personen specifiek de gedemonstreerde (combinaties van) 
technieken overwegen. Het mag ook om andere innovatieve technieken gaan, op 
voorwaarde dat deze gericht zijn op het thema van de Specifieke Doelstelling van het 
programma waarin het project zich situeert. 
 
Met het oog op de monitoring van deze indicator voert het project aan het einde van de 
demonstratie-activiteit (of kort erna) hierover een bevraging uit bij de deelnemers aan de 
demonstratie-activiteit. 
 
Rapportage 

 
• Wanneer begin je als goedgekeurd project op deze indicator te scoren? 

Bij de inhoudelijke rapportages na projectgoedkeuring scoor je op deze indicator 
nadat de bevraging naar aanleiding van een afgeronde demonstratie-activiteit is 
uitgevoerd.  
 
Opgelet: deze indicator staat in relatie tot outputindicator ‘Deelnames aan 
gezamenlijke  grensoverschrijdende acties’ (RCO81). Een gerapporteerde waarde 
voor deze resultaatsindicator (PSI-R2) kan nooit hoger zijn dan de waarde van de 
outputindicator (RCO81). Vanzelfsprekend kan die waarde wel lager zijn. 
 

• Wanneer rapporteer je een laatste keer over deze indicator? 
In het inhoudelijke eindrapport. 

• Welke specifieke informatie bezorg je voor deze indicator in het kader van de 
voortgangs- en eindrapportage? 
Je geeft per demonstratie-activiteit het aantal personen op dat binnen 1 jaar de 
toepassing van nieuwe (combinaties van) technieken overweegt. De namen van 
deze personen moeten niet worden doorgegeven. 

• Welke documenten hou je in je projectadministratie bij ter onderbouwing van je 
scores op deze indicator? 
Een lijst/lijsten van de namen van de personen die worden meegeteld. Een 
handtekening van die personen is niet vereist.  
 
Deze lijsten bevinden zich (minstens) in de projectadministratie van de 
projectverantwoordelijke. 
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