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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 1A: stimulering van 
industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling door uitbreiding van de 
onderzoeksinfrastructuur bij private en publieke kennisinstellingen en door het leggen 
van verbindingen tussen kennisinstellingen. 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.

INLEIDING

http://www.grensregio.eu
http://www.grensregio.eu/assets/files/site/uploads/Interreg_samenwerkingsprogramma_A4-OK.klein.pdf
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Men spreekt van deelname als er een actieve interactie tot stand komt, waarbij specifieke 
activiteiten op maat van de onderzoeksinstelling worden verricht. Een onderzoeksinstelling 
hoeft geen projectpartner te zijn om mee te tellen. Voorbeelden zijn deelname aan 
begeleidingstrajecten of interactieve workshops. 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.

Onderzoeksinstelling: een organisatie waar O&O behoort tot de primaire activiteiten.

Bij rapportage na projectgoedkeuring scoor je op deze indicator:
 • voor projectpartners: vanaf goedkeuring
 • voor projectpartners light: vanaf goedkeuring PPL-traject
 • voor onderzoeksinstellingen die op een andere manier betrokken zijn: vanaf start 

activiteit

CO42 
AANTAL ONDERZOEKSINSTELLINGEN DAT 
DEELNEEMT AAN EEN ONDERZOEKSPROJECT
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Omvang (gemeten in vierkante meter) van nieuw ingerichte of verbeterde infrastructuur 
die hoofdzakelijk gericht is op O&O-activiteiten (industrieel onderzoek en experimentele 
ontwikkeling). 

Bedoeld worden ruimtes waarin nieuwe methoden, technieken en/of  apparatuur worden 
geïnstalleerd om onderzoek mee te doen.

Opgelet: deze indicator heeft overlap met indicator PSI2, want proeftuinen / living labs 
gelden ook als onderzoeksinfrastructuur. Deze indicator is breder (ook laboratoria niet 
gericht op praktijktesten, bijvoorbeeld).

Bij rapportage na projectgoedkeuring scoor je op deze indicator vanaf het einde van de 
werken.

PSI1
OPPERVLAKTE INGERICHTE OF VERBETERDE
ONDERZOEKSINFRASTRUCTUUR
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PSI2
AANTAL NIEUWE OF VERBETERDE 
PROEFTUINEN

Programma-indicatoren SD1A

Aantal nieuw ontwikkelde of omgebouwde faciliteiten (fysiek of digitaal) specifiek gericht op 
testen in een praktijkomgeving (proeftuin, living labs, etc.).

Bij rapportage na projectgoedkeuring scoor je op deze indicator vanaf het einde van de 
werken.
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