
 

RCO84 – Gemeenschappelijk ontwikkelde en in het project uitgevoerde 
proefactiviteiten 
 
Meeteenheid: aantal 
 
Operationalisering 
 
Deze indicator telt het aantal proefactiviteiten (pilotacties) dat gezamenlijk wordt 
ontwikkeld en uitgevoerd. 
  
Gezamenlijke ontwikkeling én uitvoering van een proefactiviteit impliceert dat 
grensoverschrijdende betrokkenheid van minimaal één organisatie uit Nederland én één 
uit Vlaanderen vereist is voor het scoren op deze indicator. Deze organisaties moeten 
beide een formele projectpartner zijn. Het is geen vereiste dat zij ook EFRO-middelen 
ontvangen. 
 
De term ‘proefactiviteit’ mag breed worden geïnterpreteerd. Het kan bijvoorbeeld gaan 
om een innovatietraject van twee KMO/MKB’s, een geheel aan investeringen in innovatie-
infrastructuur in het kader van een gezamenlijk uitgewerkt investeringsplan, 
opleidingsactiviteiten in het kader van een gezamenlijk opgesteld opleidingsplan (incl. 
lesmateriaal), een geheel aan ingrepen in het landschap die een hogere 
biodiversiteitswaarde nastreven in het kader van een grensoverschrijdend 
ontwikkelingsplan, etc. 
 
Een project kan meer dan één proefactiviteit omvatten. Deze tellen dan apart mee.  
 
Het programma verwacht dat er per project vaak maar één tot hoogstens enkele 
gemeenschappelijke proefactiviteiten zullen zijn die elk apart voldoen aan bovenstaande 
criteria. In het geval van een Fonds voor Kleinschalige Projecten kan de streefwaarde wel 
hoger uitkomen. 
 
Rapportage 
 

• Wanneer begin je als goedgekeurd project op deze indicator te scoren? 
Na projectgoedkeuring scoor je op deze indicator zodra de uitvoering van de 
proefactiviteit afgerond is. Tijdens de ontwikkelfase van de proefactiviteit en de 
uitvoering ervan wordt de proefactiviteit nog niet meegeteld. 
De kern van de proefactiviteit moet volledig tijdens de projectperiode zijn 
uitgevoerd. 
 
Aangezien het programmasecretariaat hier op basis van de inhoud van het 
voortgangsrapport 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.  
 
Het projectdossier in het e-loket (hoofdzakelijk de goedgekeurde projectaanvraag 
en voortgangs-/eindrapportage) bevat alle nodige gegevens. 
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