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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 3C: het bevorderen van efficiënte 
omgang met hulpbronnen in het (industriêle) bedrijfsleven door het stimuleren van 
aanpassing van bedrijfsprocessen. 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

Programma-indicatoren SD3C

http://www.grensregio.eu
http://www.grensregio.eu/assets/files/site/uploads/Interreg_samenwerkingsprogramma_A4-OK.klein.pdf
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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.

CO01
AANTAL BEDRIJVEN DAT STEUN ONTVANGT 
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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

CO02
AANTAL BEDRIJVEN DAT SUBSIDIE ONTVANGT 
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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.

CO04
AANTAL BEDRIJVEN DAT 
NIET-FINANCIËLE STEUN ONTVANGT  
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Private cofinanciering (incl. eigen bijdrage) aan 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 (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.

CO06
PRIVATE INVESTERINGEN ALS COFINANCIERING 
VOOR OVERHEIDSSTEUN VOOR BEDRIJVEN
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Het aantal locaties waarop demonstraties en/of pilots plaats vinden.

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 locaties bevatten waarop demonstraties en/of pilots plaatsvinden, 
deze worden apart geteld. 

Opgelet: de definitie van deze indicator verschilt onder de SD’s die focussen op innovatie (SD 
1B, 2C en 3B)

Bij rapportage na projectgoedkeuring scoor je op deze indicator zodra de demonstratie-
activiteit gestart is. Tussentijdse updates zijn mogelijk. Indien het gaat over infrastructuur, 
scoor je op deze indicator vanaf het einde van de werken.

PSI4
AANTAL ONDERSTEUNDE 
DEMONSTRATIES EN PILOTS
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Het volstaat niet om een demonstratie/pilot passief te bezoeken, een organisatie dient actief 
kennis te nemen van de gedemonstreerde technieken door middel van interactie (inclusief 
registratie) met de uitvoerder van de demonstratie / pilot. 

Ook organisaties die actief kennis opdoen in projecten gericht op bouwmethoden en –
technieken omtrent energie-efficiëntie en gebruik van hernieuwbare energie (4C) tellen mee 
onder deze indicator.

Eén organisatie die meerdere pilots bezoekt, telt meerdere keren mee. Ook projectpartners 
kunnen meegerekend worden, voor zover zij niet de uitvoerders van de demonstratie/pilot 
zijn en actief kennis nemen van de gedemonstreerde technieken op een manier die verder 
gaat dan reguliere projectvergaderingen.

Bij rapportage na projectgoedkeuring scoor je op deze indicator nadat de activiteit gestart is. 
Tussentijdse updates zijn mogelijk.

PSI6
AANTAL ORGANISATIES DAT IN EEN 
DEMONSTRATIE / PILOT KENNIS NEEMT 
VAN NIEUWE TECHNIEKEN 
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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

PSI12
AANTAL KMO/MKB-BEDRIJVEN DAT 
STEUN ONTVANGT
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