
 

RCR03 – KMO/MKB’s die product- of procesinnovatie introduceren 
 
Meeteenheid: aantal 

 

Operationalisering 
 
Deze indicator telt het aantal KMO/MKB’s dat als gevolg van het project product- of 
procesinnovatie introduceert.  
 
KMO/MKB: een bedrijf dat aan volgende voorwaarden voldoet: 

• minder dan 250 medewerkers (VTE); en 
• een jaaromzet van maximum € 50 miljoen of een balanstotaal van maximum € 43 

miljoen. 
  
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. 
 
Productinnovatie: de marktintroductie van een nieuw of aanzienlijk verbeterd goed of 
dienst op het vlak van mogelijkheden, gebruiksvriendelijkheid, componenten of 
onderliggende systemen.  
 
Procesinnovatie: de implementatie van een nieuw of aanzienlijk verbeterd 
productieproces, distributiemethode of ondersteunende activiteit.  
 
De product- of procesinnovatie moet nieuw zijn voor de projectpartner, maar het is geen 
vereiste dat het ook nieuw voor de markt is.  
 
Er kunnen enkel KMO/MKB’s geteld worden die een formele projectpartner zijn. Indien 
meerdere onderdelen van een groep of verbonden ondernemingen elk apart deel 
uitmaken van het partnerschap, tellen zij als 1 bedrijf. 
 
Rapportage 
 

• Wanneer begin je als goedgekeurd project op deze indicator te scoren? 

Bij de inhoudelijke rapportages na projectgoedkeuring scoor je op deze indicator 
vanaf het moment dat de marktintroductie of procesimplementatie is gerealiseerd. 

• Wanneer rapporteer je een laatste keer over deze indicator? 
1 jaar na het projecteinde. 
 
Tot en met de indiening van het eindrapport verloopt de monitoring door de 
projectverantwoordelijke. Op 1 jaar na het projecteinde zal het 
programmasecretariaat de relevante projectpartners contacteren voor een laatste 
update van de score. 

• Welke specifieke informatie bezorg je voor deze indicator in het kader van de 
voortgangs- en eindrapportage? 
Je geeft voor elke KMO/MKB uit het projectpartnerschap aan welke product- of 
procesinnovatie deze heeft geïntroduceerd.  
 



 

• 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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