
 

RCO08 – Nominale waarde van onderzoeks- en innovatieapparatuur 
 
Meeteenheid: euro 
 
Operationalisering 
 
Deze indicator telt de totale aankoopwaarde van onderzoeks- en innovatieapparatuur die 
met EFRO-middelen wordt ondersteund. Het gaat om alle apparaten en gereedschap die 
direct worden gebruikt om activiteiten op het vlak van onderzoek en ontwikkelen uit te 
voeren.  
 
Volgende zaken worden niet meegeteld voor deze indicator: 

• Verbruiksgoederen (bv. chemicaliën); 
• Standaardmeubilair (bv. vergadertafels); 
• Apparatuur waarvoor de kosten onder ‘overhead’ thuis horen; 
• Apparatuur dat wordt aangeschaft door projectpartners die geen EFRO-middelen 

aanvragen; 
• Apparatuur waarvoor afschrijvingen worden gedeclareerd. 

 
Aangezien de aankoopwaarde wordt gemonitord, wordt de score bepaald door het 
aanvaarde bedrag (‘totale subsidiabele kost – TSK) en niet door de voor die apparatuur 
uitbetaalde EFRO-middelen. Het EFRO-percentage in het kostenplan van desbetreffende 
partner heeft dus geen invloed. Dit betekent wel dat indien een apparaat via een 
verdeelsleutel slechts gedeeltelijk op het project wordt gedeclareerd, ook enkel dat 
gedeclareerde deel van de investering kan meetellen. 
 
Rapportage 
 

• Wanneer begin je als goedgekeurd project op deze indicator te scoren? 
 
Na projectgoedkeuring scoor je op deze indicator voor elke uitgave voor 
onderzoeks- en/of innovatieapparatuur die op dat moment reeds aanvaard is door 
het programma. 

 
Aangezien het programmasecretariaat hier zelf een goed overzicht van heeft, moet 
over deze indicator niet gerapporteerd worden in voortgangsrapporten, noch in 
het eindrapport. De voortgang op deze indicator wordt gemonitord op basis van 
de declaraties. 
 

• Wanneer rapporteer je een laatste keer over deze indicator? 
Niet van toepassing, aangezien je als project niet zelf over deze indicator moet 
rapporteren. 

• Welke specifieke informatie bezorg je voor deze indicator in het kader van de 
voortgangs- en eindrapportage? 
Niet van toepassing, aangezien je als project niet zelf over deze indicator moet 
rapporteren. 

• Welke documenten hou je in je projectadministratie bij ter onderbouwing van je 
scores op deze indicator? 
Geen specifieke bewijslast.  

 
Het projectdossier in het e-loket (hoofdzakelijk projectaanvraag, voortgangs-
/eindrapportage en financiële declaraties) bevat alle nodige gegevens. 
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