
 

RCO10 - Bedrijven die samenwerken met onderzoeksorganisaties 
 
Meeteenheid: euro 
 
Operationalisering 
 
Deze indicator telt het aantal bedrijven dat deel uitmaakt van een projectpartnerschap 
waarin ook één of meerdere onderzoeksorganisaties aanwezig zijn. Het is voor deze 
indicator niet relevant welke projectpartners EFRO-middelen aanvragen.  Wel moeten 
zowel de onderzoeksorganisatie(s) als het bedrijf een formele projectpartner zijn.  
 
Bedrijf: op winst gerichte organisatie die goederen produceert en/of diensten levert om 
aan marktbehoeften te voldoen. Ook bedrijven uit de sociale economie vallen hieronder.  
 
Onderzoeksorganisatie: een organisatie die zich in hoofdzaak bezig houdt met het 
onafhankelijk verrichten van fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek of 
experimentele ontwikkeling; en met het breed verspreiden van de resultaten van die 
activiteiten door middel van onderwijs, publicaties of kennisoverdracht.  
 
Indien meerdere onderdelen van een groep of verbonden ondernemingen elk apart deel 
uitmaken van het partnerschap, tellen zij als 1 bedrijf. 
 
In het geval van een fonds voor kleinschalige projecten (SPF) wordt ‘projectpartnerschap’ 
op het niveau van het kleinschalige project bekeken. Indien een bedrijf in het kader van 
zo’n SPF via meerdere trajecten zou samenwerken met onderzoeksorganisaties, wordt het 
bedrijf slechts 1 keer geteld. 
 
Rapportage 
 

• Wanneer begin je als goedgekeurd project op deze indicator te scoren? 
Je scoort vanaf de formele projectgoedkeuring op deze indicator voor elk bedrijf 
dat deel uitmaakt van een partnerschap waarin ook minstens één 
onderzoeksorganisatie aanwezig is.  

 
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 is wel steeds inzichtelijk voor het 
project bij de dashboards in het e-loket. 
 

• 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 en ondertekende 
samenwerkingsovereenkomst) bevat alle nodige gegevens. 
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