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ID Indicator SD 1A SD 1B SD 2A SD 2B SD 2C SD 3A SD 3B SD 3C SD 4 

CO01 

Aantal bedrijven dat steun ontvangt 

 
x x 

 
x 

 
x x 

 

CO02 Aantal bedrijven dat subsidie ontvangt 

 
x x 

 
x 

 
x x 

 

CO04 Aantal bedrijven dat niet-financiële steun ontvangt  

 
x x 

 
x 

 
x x 

 

CO06 Private investeringen als cofinanciering voor overheidssteun voor bedrijven 

 
x x 

 
x 

 
x x 

 

CO23 Oppervlakte van habitats die worden gesteund om een betere beschermingsstatus te verwerven  

     
x 

   

CO26 Aantal bedrijven dat samenwerkt met onderzoeksinstellingen 
 

x 

  
x 

 
x 

  

CO27 Private investeringen als cofinanciering voor overheidssteun voor O&O-projecten  

 
x 

  
x 

 
x 

  

CO28 Aantal bedrijven dat steun ontvangt met het oog op producten die nieuw voor de markt zijn 

 
x 

  
x 

 
x 

  

CO29 Aantal bedrijven dat steun ontvangt met het oog op producten die nieuw voor het bedrijf zijn 

 
x 

  
x 

 
x 

  

CO41 Aantal bedrijven dat deelneemt aan een onderzoeksproject 
 

x 

  
x 

 
x 

  

CO42 Aantal onderzoeksinstellingen dat deelneemt aan een onderzoeksproject x 

        

CO44 Aantal deelnemers aan gezamenlijke lokale werkgelegenheidsinitiatieven en gezamenlijke opleiding 

        
x 

PSI 1 Oppervlakte ingerichte of verbeterde onderzoeksinfrastructuur  x 

        

PSI 2 Aantal nieuwe of verbeterde proeftuinfaciliteiten  x 

        

PSI 3 Aantal ondersteunde innovatiegerichte samenwerkingstrajecten tussen bedrijven onderling  

 
x 

  
x 

 
x 

  

PSI 4 Aantal ondersteunde demonstraties en pilots 

 
x x x x 

 
x x 

 

PSI 5 Aantal bedreigde dier- en plantensoorten waarvoor beschermende maatregelen zijn ondersteund  

     
x 

   

PSI 6 Aantal organisaties dat in een demonstratie / pilot kennis neemt van nieuwe technieken  

  
x x 

   
x 

 

PSI 7 Aantal initiatieven gericht op opleidingen, stages e.d. 

        
x 

PSI 8 

Aantal overheidsorganisaties dat deelneemt aan ondersteunde samenwerkingen gericht op de 
grensoverschrijdende werking van de arbeidsmarkt         

x 

PSI 9 

Aantal opleidingsinstellingen dat deelneemt aan ondersteunde samenwerkingen gericht op de 
grensoverschrijdende werking van de arbeidsmarkt         

x 

PSI 10 

Aantal werkgevers dat deelneemt aan ondersteunde samenwerkingen gericht op de 
grensoverschrijdende samenwerking van de arbeidsmarkt         

x 

PSI 11 

Aantal brancheorganisaties dat deelneemt aan ondersteunde samenwerkingen gericht op de 
grensoverschrijdende werking van de arbeidsmarkt         

x 

PSI 12 Aantal KMO/MKB-bedrijven dat steun ontvangt  

 
x x 

 
x 

 
x x 
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CO01: Aantal bedrijven dat steun ontvangt  

 

1A 1B 2A 2B 2C 3A 3B 3C 4 

 X X  X  X X  

 

Aantal bedrijven dat steun ontvangt uit het programma, ongeacht uit welke vorm deze steun bestaat. 

Kan subsidie zijn (zie indicator 1) of niet-financiële steun (zie indicator 2). Deze indicator is dus de 

totaaltelling van indicator 1 (CO02) en indicator 2 (CO04). 

 

Bedrijf: op winst gerichte organisatie die producten produceert en/of diensten levert om aan 

marktbehoeften te voldoen. 

 

CO02: Aantal bedrijven dat subsidie ontvangt. 

 

1A 1B 2A 2B 2C 3A 3B 3C 4 

 X X  X  X X  

 

Aantal bedrijven die projectpartner of projectpartner light zijn. 

 

Bedrijf: op winst gerichte organisatie die producten produceert en/of diensten levert om aan 

marktbehoeften te voldoen. 

 

CO04: Aantal bedrijven dat niet-financiële steun ontvangt  

 

1A 1B 2A 2B 2C 3A 3B 3C 4 

 X X  X  X X  

 

Niet-financiële steun: steun waarbij specifieke (op maat) activiteiten ten behoeve van het bedrijf 

worden verricht, zonder directe financiële overdracht. Bedrijven hoeven geen projectpartner (light) te 

zijn om niet-financiële steun te ontvangen, maar kunnen ook actief betrokken doelgroep zijn.  

Voorbeelden van niet-financiële steun zijn deelname aan begeleidingstrajecten of interactieve 

workshops, consultancy, incubatoren, onderzoek of deelname als proefbedrijf. Passieve aanwezigheid 

bij een bijeenkomst of enkel het bezoeken van een demonstratie-locatie is onvoldoende om mee te 

tellen voor deze indicator. 

 

Bedrijf: op winst gerichte organisatie die producten produceert en/of diensten levert om aan 

marktbehoeften te voldoen. 

 

CO06: Private investeringen als cofinanciering voor overheidssteun voor bedrijven 

 

1A 1B 2A 2B 2C 3A 3B 3C 4 

 X X  X  X X  

 

Private cofinanciering (incl. eigen bijdrage) aan bedrijven die projectpartner of projectpartner light 

zijn. 

 

Indicator 7 (CO06) kan cijfermatig overlap met indicator 10 (CO27) vertonen. 
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Bedrijf: op winst gerichte organisatie die producten produceert en/of diensten levert om aan 

marktbehoeften te voldoen. 

 

CO23: Oppervlakte van habitats die worden gesteund om een betere beschermingsstatus 

te verwerven 

 

1A 1B 2A 2B 2C 3A 3B 3C 4 

     X    

 

Oppervlakte in hectare van gerestaureerde of gecreëerde habitats met als doel de instandhouding van 

bedreigde soorten te verbeteren.  

 

Opgelet: oppervlakte wordt strikt geïnterpreteerd. Enkel de oppervlakte waarin wordt gewerkt telt, 

niet de gehele oppervlakte van een natuurgebied waarin op enkele plekken ingrepen worden gedaan. 

 

De werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd binnen en buiten Natura 2000 gebieden (Europees 

netwerk van beschermde natuurgebieden). Ze moeten geschikt zijn voor het verbeteren van de 

instandhouding van de benoemde soorten, habitats of ecosystemen voor biodiversiteit en de 

voorziening van ecosysteem-diensten. 

 

Gebieden die herhaaldelijk steun ontvangen dienen maar één keer geteld te worden.  

 

Enkel het uitvoeren van verbeterende maatregelen is voldoende om voor deze indicator mee te tellen. 

Een verbeterde staat van instandhouding hoeft niet per se te worden bereikt. 

 

CO26: Aantal bedrijven dat samenwerkt met onderzoeksinstellingen 

 

1A 1B 2A 2B 2C 3A 3B 3C 4 

 X   X  X   

 

Er is sprake van samenwerking als er directe interactie is tussen het bedrijf(en) en de 

onderzoeksinstelling. Deze directe interactie moet blijken uit de beschrijving van het werkpakket 

waarrond zij samenwerken. Eén of meerdere van de samenwerkende partijen (onderzoeksinstellingen 

of bedrijven) mag de steun ontvangen, de bedrijven hoeven niet per se projectpartner (light) te zijn, 

zij kunnen ook betrokken zijn als actieve doelgroep. 

 

Deze indicator kan cijfermatig overlap met indicator 5 (CO41) vertonen. 

 

Bedrijf: op winst gerichte organisatie die producten produceert en/of diensten levert om aan 

marktbehoeften te voldoen.  

 

Onderzoeksinstelling: een organisatie waar O&O behoort tot de primaire activiteiten. 

 

CO27: Private investeringen als cofinanciering voor overheidssteun voor O&O-projecten 

 

1A 1B 2A 2B 2C 3A 3B 3C 4 

 X   X  X   

 

Private cofinanciering in O&O-projecten. 
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Indicator 10 (CO27) kan cijfermatig overlap met indicator 7 (CO06) vertonen. 

 

Een project kwalificeert als een O&O-project als er sprake is van industrieel onderzoek of 

experimentele ontwikkeling: 

 

Industrieel onderzoek: planmatig of kritisch onderzoek dat is gericht op het opdoen van nieuwe 

kennis en vaardigheden met het oog op de ontwikkeling van nieuwe producten, procedés of diensten, 

of om bestaande producten, procedés of diensten aanmerkelijk te verbeteren. Het omvat de 

vervaardiging van onderdelen van complexe systemen, die noodzakelijk is voor industrieel onderzoek, 

met name voor algemene validering van technologieën, met uitzondering van prototypes; 

 

Experimentele ontwikkeling: het verwerven, combineren, vormgeven en gebruiken van bestaande 

wetenschappelijke, technische, zakelijke en andere relevante kennis en vaardigheden voor plannen, 

schema’s of ontwerpen van nieuwe, gewijzigde of verbeterde producten, procedés of diensten. 

Hieronder kan tevens de conceptuele formulering en het ontwerp van alternatieve producten, 

procedés of diensten worden verstaan. Deze activiteiten kunnen tevens het maken van ontwerpen, 

tekeningen, plannen en andere documentatie omvatten, mits zij niet voor commercieel gebruik zijn 

bestemd. 

De ontwikkeling van commercieel bruikbare prototypes en proefprojecten valt eveneens onder 

experimentele ontwikkeling indien het prototype het commerciële eindproduct is en de productie 

ervan te duur is om alleen voor demonstratie en validatiedoeleinden te worden gebruikt. 

Onder experimentele ontwikkeling wordt niet verstaan routinematige of periodieke wijziging van 

bestaande producten, productielijnen, fabricageprocessen, diensten en andere courante 

werkzaamheden, zelfs indien deze wijzigingen verbeteringen kunnen inhouden. 

 

CO28: Aantal bedrijven dat steun ontvangt met het oog op producten die nieuw voor de 

markt zijn 

 

1A 1B 2A 2B 2C 3A 3B 3C 4 

 X   X  X   

 

De indicator meet of het ondersteunde bedrijf een ‘nieuw op de markt’ product ontwikkelt als gevolg 

van het project (in elk van haar markten).  

 

Een product is ‘nieuw op de markt’ wanneer er geen ander product beschikbaar is dat dezelfde 

functionaliteit biedt, of wanneer de technologie die het nieuwe product gebruikt fundamenteel anders 

is dan de technologie van de al bestaande producten. Producten kunnen tastbaar of niet tastbaar zijn 

(inclusief diensten). 

Deze indicator omvat procesinnovatie zolang het proces bijdraagt aan de ontwikkeling van het 

product. Projecten zonder doel om daadwerkelijk een product te ontwikkelen worden uitgesloten. 

Wanneer een bedrijf meerdere producten introduceert wordt het nog steeds geteld als één bedrijf. 

 

Ondersteunde projecten die niet slagen worden wel geteld. Steun kan zowel subsidie als niet-

financiële steun zijn. 

 

Bedrijf: op winst gerichte organisatie die producten produceert en/of diensten levert om aan 

marktbehoeften te voldoen. 
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Opgelet: deze indicator is gerelateerd aan indicator 12 (CO29): producten die nieuw voor het bedrijf 

zijn, zijn niet altijd nieuw op de markt. Deze indicator kan dus nooit hoger liggen dan indicator 12 

(CO29). 

 

CO29: Aantal bedrijven dat steun ontvangt met het oog op producten die nieuw voor het 

bedrijf zijn  

 

1A 1B 2A 2B 2C 3A 3B 3C 4 

 X   X  X   

 

De indicator meet of het ondersteunde bedrijf een ‘nieuw voor het bedrijf’ product ontwikkelt als 

gevolg van het project.  

 

Een product is ‘nieuw voor het bedrijf’ wanneer het bedrijf geen product produceert met dezelfde 

functionaliteiten of wanneer de productietechnologie fundamenteel verschilt van de technologie van al 

bestaande geproduceerde producten. Producten kunnen tastbaar of niet tastbaar zijn (incl. diensten).  

Deze indicator omvat procesinnovatie zolang het proces bijdraagt aan de ontwikkeling van het 

product. Projecten zonder doel om daadwerkelijk een product te ontwikkelen worden uitgesloten. 

Wanneer een bedrijf meerdere producten introduceert wordt het nog steeds geteld als één bedrijf. 

 

Ondersteunde projecten die niet slagen worden wel geteld.  

 

Bedrijf: op winst gerichte organisatie die producten produceert en/of diensten levert om aan 

marktbehoeften te voldoen. 

 

Opgelet: deze indicator is gerelateerd aan indicator 11 (CO28): producten die nieuw zijn voor het 

bedrijf zijn niet altijd nieuw op de markt. Indicator 11 (CO 28) kan dus nooit hoger zijn dan deze 

indicator. 

 

CO41:  Aantal bedrijven dat deelneemt in een onderzoeksproject 

 

1A 1B 2A 2B 2C 3A 3B 3C 4 

 X   X  X   

 

Men spreekt van deelname als er een actieve interactie tot stand komt, waarbij specifieke (op maat) 

activiteiten ten behoeve van het bedrijf worden verricht. Een bedrijf hoeft geen projectpartner (light)  

te zijn om mee te tellen. Voorbeelden zijn deelname aan begeleidingstrajecten of interactieve 

workshops, onderzoek of deelname als proefbedrijf. Passieve aanwezigheid bij bijeenkomsten of enkel 

bezoeken van een demonstratielocatie is onvoldoende om mee te tellen voor deze indicator. 

 

Een project kwalificeert als een O&O-project als er sprake is van industrieel onderzoek of 

experimentele ontwikkeling: 

 

Industrieel onderzoek: planmatig of kritisch onderzoek dat is gericht op het opdoen van nieuwe 

kennis en vaardigheden met het oog op de ontwikkeling van nieuwe producten, procedés of diensten, 

of om bestaande producten, procedés of diensten aanmerkelijk te verbeteren. Het omvat de 

vervaardiging van onderdelen van complexe systemen, die noodzakelijk is voor industrieel onderzoek, 

met name voor algemene validering van technologieën, met uitzondering van prototypes; 
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Experimentele ontwikkeling: het verwerven, combineren, vormgeven en gebruiken van bestaande 

wetenschappelijke, technische, zakelijke en andere relevante kennis en vaardigheden voor plannen, 

schema’s of ontwerpen van nieuwe, gewijzigde of verbeterde producten, procedés of diensten. 

Hieronder kan tevens de conceptuele formulering en het ontwerp van alternatieve producten, 

procedés of diensten worden verstaan. Deze activiteiten kunnen tevens het maken van ontwerpen, 

tekeningen, plannen en andere documentatie omvatten, mits zij niet voor commercieel gebruik zijn 

bestemd. 

De ontwikkeling van commercieel bruikbare prototypes en proefprojecten valt eveneens onder 

experimentele ontwikkeling indien het prototype het commerciële eindproduct is en de productie 

ervan te duur is om alleen voor demonstratie en validatiedoeleinden te worden gebruikt. 

Onder experimentele ontwikkeling wordt niet verstaan routinematige of periodieke wijziging van 

bestaande producten, productielijnen, fabricageprocessen, diensten en andere courante 

werkzaamheden, zelfs indien deze wijzigingen verbeteringen kunnen inhouden. 

 

Deze indicator kan cijfermatig overlap met indicator 9 (CO26) vertonen 

 

Bedrijf: op winst gerichte organisatie die producten produceert en/of diensten levert om aan 

marktbehoeften te voldoen. 

 

CO42: Aantal onderzoeksinstellingen dat deelneemt aan een onderzoeksproject 

 

1A 1B 2A 2B 2C 3A 3B 3C 4 

X         

 

Men spreekt van deelname als er een actieve interactie tot stand komt, waarbij specifieke activiteiten 

op maat van de onderzoeksinstelling worden verricht. Een onderzoeksinstelling hoeft geen 

projectpartner te zijn om mee te tellen. Voorbeelden zijn deelname aan begeleidingstrajecten of 

interactieve workshops. Passieve aanwezigheid bij bijeenkomsten of enkel bezoeken van een 

demonstratielocatie is onvoldoende om mee te tellen voor deze indicator. 

 

Een project kwalificeert als een O&O-project als er sprake is van industrieel onderzoek of 

experimentele ontwikkeling: 

 

Industrieel onderzoek: planmatig of kritisch onderzoek dat is gericht op het opdoen van nieuwe 

kennis en vaardigheden met het oog op de ontwikkeling van nieuwe producten, procedés of diensten, 

of om bestaande producten, procedés of diensten aanmerkelijk te verbeteren. Het omvat de 

vervaardiging van onderdelen van complexe systemen, die noodzakelijk is voor industrieel onderzoek, 

met name voor algemene validering van technologieën, met uitzondering van prototypes; 

 

Experimentele ontwikkeling: het verwerven, combineren, vormgeven en gebruiken van bestaande 

wetenschappelijke, technische, zakelijke en andere relevante kennis en vaardigheden voor plannen, 

schema’s of ontwerpen van nieuwe, gewijzigde of verbeterde producten, procedés of diensten. 

Hieronder kan tevens de conceptuele formulering en het ontwerp van alternatieve producten, 

procedés of diensten worden verstaan. Deze activiteiten kunnen tevens het maken van ontwerpen, 

tekeningen, plannen en andere documentatie omvatten, mits zij niet voor commercieel gebruik zijn 

bestemd. 

De ontwikkeling van commercieel bruikbare prototypes en proefprojecten valt eveneens onder 

experimentele ontwikkeling indien het prototype het commerciële eindproduct is en de productie 

ervan te duur is om alleen voor demonstratie en validatiedoeleinden te worden gebruikt. 
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Onder experimentele ontwikkeling wordt niet verstaan routinematige of periodieke wijziging van 

bestaande producten, productielijnen, fabricageprocessen, diensten en andere courante 

werkzaamheden, zelfs indien deze wijzigingen verbeteringen kunnen inhouden. 

 

Onderzoeksinstelling: een organisatie waar O&O behoort tot de primaire activiteiten. 

 

CO44:  Aantal deelnemers aan gezamenlijke lokale werkgelegenheidsinitiatieven en 

gezamenlijke opleiding 

 

1A 1B 2A 2B 2C 3A 3B 3C 4 

        X 

 

Alle initiatieven die onder SD4 vallen, gelden als gezamenlijke lokale 

werkgelegenheidsinitiatieven en gezamenlijke opleidingen. 

 

Deelnemers zijn het aantal personen die starten in dergelijke initiatieven.  

 

Men spreekt van deelname als er een actieve interactie tot stand komt, waarbij specifieke activiteiten 

op maat van de overheidsorganisatie worden verricht. Voorbeelden zijn begeleidingstrajecten of  

interactieve workshops. Passieve aanwezigheid bij bijeenkomsten is onvoldoende om mee te tellen 

voor deze indicator. 

 

PSI1: Oppervlakte ingerichte of verbeterde onderzoeksinfrastructuur 

 

1A 1B 2A 2B 2C 3A 3B 3C 4 

X         

 

Omvang (gemeten in vierkante meter) van nieuw ingerichte of verbeterde infrastructuur die 

hoofdzakelijk gericht is op O&O-activiteiten (industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling).  

 

Bedoeld worden ruimtes waarin nieuwe methoden, technieken en/of  apparatuur worden geïnstalleerd 

om onderzoek mee te doen. 

 

Opgelet: deze indicator heeft overlap met indicator 15 (PSI2), want proeftuinen / living labs gelden 

ook als onderzoeksinfrastructuur. Deze indicator is breder (ook laboratoria niet gericht op 

praktijktesten, bijvoorbeeld). 

 

PSI2:  Aantal nieuwe of verbeterde proeftuin-faciliteiten 

 

1A 1B 2A 2B 2C 3A 3B 3C 4 

X         

 

Aantal nieuw ontwikkelde of omgebouwde faciliteiten (fysiek of digitaal) specifiek gericht op testen in 

een praktijkomgeving (proeftuin, living labs, etc.). 

 

PSI3:  Aantal ondersteunde innovatiegerichte samenwerkingstrajecten tussen bedrijven 

onderling 

 

1A 1B 2A 2B 2C 3A 3B 3C 4 
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 X   X  X   

 

Samenwerkingstrajecten tellen wanneer het traject uit minimaal twee partners bestaat, en er geen 

onderzoeksinstellingen deelnemen. Een samenwerkingstraject waarin ook één of meerdere 

onderzoeksinstellingen participeren, telt onder indicator 9 (CO26). 

 

Afzonderlijke trajecten met (deels) dezelfde deelnemers tellen afzonderlijk; bijvoorbeeld wanneer 

binnen één project verschillende trajecten worden opgestart.  

 

Bedrijf: op winst gerichte organisatie die producten produceert en/of diensten levert om aan 

marktbehoeften te voldoen. 

 

Onderzoeksinstelling: een organisatie waar O&O behoort tot de primaire activiteiten. 

 

PSI4:  Aantal ondersteunde demonstraties en pilots 

 

1A 1B 2A 2B 2C 3A 3B 3C 4 

 X X X X  X X  

 

1B / 2C / 3B 

Het aantal producten / diensten dat in demonstratie(s) of pilot(s) wordt getest aan het eind van een 

innovatietraject. 

 

Demonstratie/pilot: proeven die indicaties moeten opleveren over de omvang, inpassing en 

haalbaarheid van het gedemonstreerde (product, proces, toepassing, dienst) onder uiteenlopende 

omstandigheden en/of op uiteenlopende schaalgroottes. 

 

Eén project kan meerdere demonstraties en pilots omvatten. Echter, verschillende demonstratie-

activiteiten (bezoeken bijvoorbeeld) tellen niet apart, enkel het aantal verschillende 

producten/diensten die gedemonstreerd worden is van belang. Dat wil zeggen dat wanneer hetzelfde 

product meerdere keren wordt gepresenteerd, al dan niet op verschillende locaties, het voor de 

indicator maar één keer meetelt.  

 

2A / 3C 

Het aantal locaties waarop demonstraties en/of pilots plaats vinden. 

 

Demonstratie/pilot: proeven die indicaties moeten opleveren over de omvang, inpassing en 

haalbaarheid van het gedemonstreerde (product, proces, toepassing, dienst) onder uiteenlopende 

omstandigheden en/of op uiteenlopende schaalgroottes. 

 

Eén project kan meerdere locaties bevatten waarop demonstraties en/of pilots plaatsvinden, deze 

worden apart geteld.  

 

2B 

Het aantal locaties waarop demonstraties en/of pilots plaats vinden. 

 

Demonstratie/pilot: proeven die indicaties moeten opleveren over de omvang, inpassing en 

haalbaarheid van het gedemonstreerde (product, proces, toepassing, dienst) onder uiteenlopende 

omstandigheden en/of op uiteenlopende schaalgroottes. 
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Eén project kan meerdere locaties bevatten waarop demonstraties en/of pilots plaatsvinden, deze 

worden apart geteld.  

 

Een project dat zich richt op de overdracht van kennis van bouwmethoden en –technieken, 

noodzakelijk voor energiebesparende maatregelen en/of gebruik van hernieuwbare energie, wordt 

bezien als pilot. 

 

PSI5: Aantal bedreigde dier- en plantensoorten waarvoor beschermende maatregelen zijn 

ondersteund 

 

1A 1B 2A 2B 2C 3A 3B 3C 4 

     X    

 

Beschermende maatregelen: kunnen fysieke ingrepen zijn, maar ook uit niet-fysieke maatregelen 

zoals beheerplannen met het oog op de bescherming van bedreigde dier- en plantensoorten. 

 

Bedreigde dier- en plantensoorten: deze die voorkomen op de zogenaamde ‘Rode lijsten’, in de 

bijlagen bij de Europese habitat- en vogelrichtlijn of in gelijkaardige nationale wetgeving. 

 

PSI6: Aantal organisaties dat in een demonstratie / pilot kennis neemt van nieuwe 

technieken  

 

1A 1B 2A 2B 2C 3A 3B 3C 4 

  X X    X  

 

Het volstaat niet om een demonstratie/pilot passief te bezoeken, een organisatie dient actief kennis te 

nemen van de gedemonstreerde technieken door middel van interactie (inclusief registratie) met de 

uitvoerder van de demonstratie / pilot.  

 

Ook organisaties die actief kennis opdoen in projecten gericht op bouwmethoden en –technieken 

omtrent energie-efficiëntie en gebruik van hernieuwbare energie (4C) tellen mee onder deze indicator. 

 

Eén organisatie die meerdere pilots bezoekt, telt meerdere keren mee. Ook projectpartners kunnen 

meegerekend worden, voor zover zij niet de uitvoerders van de demonstratie/pilot zijn en actief 

kennis nemen van de gedemonstreerde technieken op een manier die verder gaat dan reguliere 

projectvergaderingen. 

 

PSI7: Aantal initiatieven gericht op opleidingen, stages e.d.  

 

1A 1B 2A 2B 2C 3A 3B 3C 4 

        X 

 

Initiatief: afzonderlijke projectonderdelen die hun eigen uitvoering, aanpak of doelgroep hebben, 

mogen apart geteld worden. Eén project kan dus meerdere initiatieven omvatten. 

 

PSI8: Aantal overheidsorganisaties dat deelneemt aan ondersteunde samenwerkingen 

gericht op de grensoverschrijdende samenwerking van de arbeidsmarkt 
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1A 1B 2A 2B 2C 3A 3B 3C 4 

        X 

 

Men spreekt van deelname als er een actieve interactie tot stand komt, waarbij specifieke activiteiten 

op maat van de overheidsorganisatie worden verricht. Een overheidsorganisatie hoeft geen 

projectpartner te zijn om mee te tellen. Voorbeelden zijn begeleidingstrajecten of  interactieve 

workshops. Passieve aanwezigheid bij bijeenkomsten is onvoldoende om mee te tellen voor deze 

indicator. 

 

Semioverheden tellen ook mee voor deze indicator 

 

Semioverheden: organisaties die wettelijke taken uitvoeren en/of een uitgesproken publiek belang 

dienen en die (grotendeels) gefinancierd worden door de overheid. 

 

PSI9: Aantal opleidingsinstellingen dat deelneemt aan ondersteunde samenwerkingen 

gericht op de grensoverschrijdende samenwerking van de arbeidsmarkt 

 

1A 1B 2A 2B 2C 3A 3B 3C 4 

        X 

 

Men spreekt van deelname als er een actieve interactie tot stand komt, waarbij specifieke activiteiten 

op maat van de opleidingsinstelling worden verricht. Een opleidingsinstelling hoeft geen projectpartner 

te zijn om mee te tellen. Voorbeelden zijn begeleidingstrajecten of  interactieve workshops. Passieve 

aanwezigheid bij bijeenkomsten is onvoldoende om mee te tellen voor deze indicator. 

 

Opleidingsinstelling: organisatie waar opleiden hoort tot de primaire taken. 

 

 

PSI10: Aantal werkgevers dat deelneemt aan ondersteunde samenwerkingen gericht op 

de grensoverschrijdende samenwerking van de arbeidsmarkt 

 

1A 1B 2A 2B 2C 3A 3B 3C 4 

        X 

 

Men spreekt van deelname als er een actieve interactie tot stand komt, waarbij specifiek activiteiten 

op maat van de werkgever worden verricht. Een werkgever hoeft geen projectpartner te zijn om mee 

te tellen. Voorbeelden zijn begeleidingstrajecten of  interactieve workshops. Passieve aanwezigheid bij 

bijeenkomsten is onvoldoende om mee te tellen voor deze indicator. 

 

Indien meerdere personen van één organisatie deelnemen, worden zij geteld als één werkgever. 

 

PSI11: Aantal brancheorganisaties dat deelneemt aan ondersteunde samenwerkingen 

gericht op de grensoverschrijdende samenwerking van de arbeidsmarkt 

 

1A 1B 2A 2B 2C 3A 3B 3C 4 

        X 

 

Men spreekt van deelname als er een actieve interactie tot stand komt, waarbij specifieke activiteiten 

op maat van de brancheorganisatie worden verricht. Een brancheorganisatie hoeft geen 



 

12 
 

projectpartner te zijn om mee te tellen. Voorbeelden zijn begeleidingstrajecten of  interactieve 

workshops. Passieve aanwezigheid bij bijeenkomsten is onvoldoende om mee te tellen voor deze 

indicator. 

 

Brancheorganisatie: organisatie die bedrijven als leden heeft, zoals sectorfederaties, Kamer van 

Koophandel, VOKA e.d. 

 

PSI12: Aantal KMO/MKB-bedrijven dat steun ontvangt 

 

1A 1B 2A 2B 2C 3A 3B 3C 4 

 X X  X  X X  

 

Steun zowel in financiële vorm (cfr. indicator 1/CO02) als in niet-financiële vorm (cfr. indicator 

2/CO04) tellen mee.  

 

Bedrijf: op winst gerichte organisatie die producten produceert en/of diensten levert om aan 

marktbehoeften te voldoen. 

 

Bedrijven die projectpartner zijn, gelden als MKB/KMO naargelang de uitslag van de KMO/MKB-test. 

Voor bedrijven die geen projectpartner zijn, worden bedrijven met minder dan 250 medewerkers 

geteld als MKB/KMO. Deze definitie wijkt af van de formele definitie van de EC, die in relatie tot 

staatssteunbepalingen van belang is. 


