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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 3A: het beschermen en
herstellen van de biodiversiteit, bodembescherming en -herstel en het bevorderen
van ecosysteemdiensten, door gezamenlijke aanpak van milieuproblematieken in de
economisch intensief benutte grensregio. 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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CO23

OPPERVLAKTE VAN HABITATS DIE
WORDEN GESTEUND OM EEN BETERE
BESCHERMINGSSTATUS TE VERWERVEN
Oppervlakte in hectare van gerestaureerde of gecreëerde habitats met als doel de
instandhouding van bedreigde soorten te verbeteren.
Opgelet: oppervlakte wordt strikt geïnterpreteerd. Enkel de oppervlakte waarin wordt
gewerkt telt, niet de gehele oppervlakte van een natuurgebied waarin op enkele plekken
ingrepen worden gedaan.
De werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd binnen en buiten Natura 2000 gebieden
(Europees netwerk van beschermde natuurgebieden). Ze moeten geschikt zijn voor het
verbeteren van de instandhouding van de benoemde soorten, habitats of ecosystemen voor
biodiversiteit en de voorziening van ecosysteem-diensten.
Gebieden die herhaaldelijk steun ontvangen dienen maar één keer geteld te worden.
Enkel het uitvoeren van verbeterende maatregelen is voldoende om voor deze indicator mee
te tellen. Een verbeterde staat van instandhouding hoeft niet per se te worden bereikt.
Bij rapportage na projectgoedkeuring scoor je op deze indicator vanaf het einde van de
werken.
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PSI5

AANTAL BEDREIGDE DIER- EN
PLANTENSOORTEN WAARVOOR
BESCHERMENDE MAATREGELEN ZIJN
ONDERSTEUND
Beschermende maatregelen: kunnen fysieke ingrepen zijn, maar ook uit niet-fysieke
maatregelen zoals beheerplannen met het oog op de bescherming van bedreigde dier- en
plantensoorten.
Bedreigde dier- en plantensoorten: deze die voorkomen op de zogenaamde ‘Rode lijsten’,
in de bijlagen bij de Europese habitat- en vogelrichtlijn of in gelijkaardige nationale wetgeving.
Bij rapportage na projectgoedkeuring scoor je op deze indicator nadat de beschermende
(deel)maatregel in uitgevoerd.
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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
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