
 

RCO81 – Deelnames aan gezamenlijke grensoverschrijdende acties 
 
Meeteenheid: aantal 
 
Operationalisering 
 
Deze indicator telt het aantal personen dat deelneemt aan projectactiviteiten waarbij 
nieuwe technieken, of een innovatieve combinatie ervan worden gedemonstreerd. Die 
demonstratie kan zowel via fysieke, als digitale activiteiten tot stand komen.  
 
Enkel indien die demonstratie-activiteiten voldoen aan onderstaande voorwaarden, 
mogen de deelnemers eraan worden meegeteld: 
 

• De demonstratie-activiteit wordt gezamenlijk georganiseerd door minstens 
één Vlaamse en minstens één Nederlandse partner. Indien een activiteit 
plaatsvindt langs één kant van de grens en niet specifiek gericht is op een 
doelgroep aan de andere kant van de grens, moet het aandeel van de 
partner(s) van die andere kant van de grens in het project expliciet worden 
toegelicht en bij voorkeur door een vertegenwoordiger van die 
projectpartner(s).  

• De gedemonstreerde (combinaties van) technieken die gedemonstreerd 
worden, moeten (combinaties van) technieken waar het project concreet op in 
zet. 

• De demonstratie-activiteit moet open staan voor deelnemers van buiten het 
projectpartnerschap. 

• Het moet gaan om demonstratie-activiteiten die zich op een concrete 
doelgroep richten (bv. workshops, presentaties, webinars,…) en waarbij de 
individuele deelnemers worden geregistreerd. Deelnames aan publiek 
projectevents, gericht op het brede publiek, mogen niet voor deze indicator 
geteld worden. 

 
Volgende activiteiten komen IN GEEN GEVAL in aanmerking om als gezamenlijke 
grensoverschrijdende actie te worden aanvaard: 
 

• Het versturen van (al dan niet project-specifieke) nieuwsbrieven, ook al is er een 
registratie van het aantal ontvangers dat de nieuwsbrief opent en/of verder 
klikt naar een project-gerelateerde webpagina; 

• Het versturen van berichten/media via sociale media of een mediakanaal 
(youtube, vimeo,…). 

• Het versturen van documentatie (bv. rapporten, presentaties, filmpjes,…) 
aangaande projectresultaten, ook al is er een registratie van de personen die 
deze kennisdragers opvragen. 

• Het voeren van een project-gerelateerde webpagina. 
 

Personen kunnen enkel meegeteld worden, indien er een registratie is van elke 
individuele persoon die wordt geteld. Er mag niet gewerkt worden met een inschatting. 
Indien de personen niet geregistreerd kunnen worden, is er sprake van een publiek event 
en zoals al aangegeven mogen deze deelnames niet worden meegeteld. 
 
Alle aanwezige, geregistreerde personen op dergelijke demonstratie-activiteiten mogen 
geteld worden; ook werknemers van projectpartners. 
 
Eén persoon die aan meerdere gezamenlijke grensoverschrijdende demonstratie-
activiteiten deelneemt, mag meerdere keren geteld worden.  
 



 

Rapportage 
 

• Wanneer begin je als goedgekeurd project op deze indicator te scoren? 
Bij de inhoudelijke rapportages na projectgoedkeuring scoor je op deze indicator 
voor elke afgeronde demonstratie-activiteit. 
 
Opgelet: deze outputindicator is gelinkt aan de resultaatsindicator ‘Personen die 
overwegen binnen 1 jaar nieuwe (combinaties van) technieken toe te passen’ (PSI-
R2). Een gerapporteerde waarde voor deze outputindicator (RCO81) kan nooit 
lager zijn dan de waarde van de resultaatsindicator (PSI-R2). Vanzelfsprekend kan 
die waarde wel hoger zijn. 
 

 
• Wanneer rapporteer je een laatste keer over deze indicator? 

In het inhoudelijke eindrapport. 
• Welke specifieke informatie bezorg je voor deze indicator in het kader van de 

voortgangs- en eindrapportage? 
Je geeft per demonstratie-activiteit aan: 

o op welke manier er sprake was van een gezamenlijke grensoverschrijdende 
actie; 

o het aantal personen op dat eraan heeft deelgenomen.   
De namen van de verschillende deelnemers moeten niet worden doorgegeven. 

• Welke documenten hou je in je projectadministratie bij ter onderbouwing van je 
scores op deze indicator? 
Een lijst/lijsten van de namen van de personen die worden meegeteld. Een 
handtekening van die personen is niet vereist.  
 
Deze lijst/lijsten bevinden zich (minstens) in de projectadministratie van de 
projectverantwoordelijke. 
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