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BIJLAGE I
Gemeenschappelijke output- en resultaatindicatoren voor het EFRO en het Cohesiefonds – Artikel 7, lid 11
Tabel 1: Gemeenschappelijke output- en resultaatindicatoren voor het EFRO (Investeren in werkgelegenheid en groei en Interreg) en het Cohesiefonds**
Beleidsdoelstelling
1)

1. Een slimmer
Europa door de
bevordering van een
innovatieve en
slimme economische
transformatie

1

2
3

Output

Resultaten

2)
RCO201 - Ondersteunde ondernemingen (waarvan: micro-, klein,
middelgroot, groot)*
RCO 02 - Ondernemingen ondersteund door subsidies*
RCO 03 - Ondernemingen ondersteund door financiële
instrumenten*
RCO 04 - Ondernemingen met niet-financiële steun*
RCO 05 - Ondersteunde startende ondernemingen*
RCO 06 - Onderzoekers werkzaam in ondersteunde
onderzoeksfaciliteiten
RCO 07 - Onderzoeksinstellingen die deelnemen aan
gezamenlijke onderzoeksprojecten
RCO 08 - Nominale waarde van onderzoeks- en
innovatieapparatuur
RCO 10 - Ondernemingen die samenwerken met
onderzoeksinstellingen
RCO 96 – Interregionale investeringen in EU projecten*

3)

RCR301 - Banen gecreëerd in ondersteunde entiteiten*
RCR 02 - Particuliere investeringen voor gelijke delen als overheidssteun
(waarvan: subsidies, financiële instrumenten)*
RCR 03 – Kmo's die product- of procesinnovatie introduceren*
RCR 04 – Kmo's die innovatie op het gebied van marketing of bedrijfsorganisatie
introduceren*
RCR 05 - Kmo's die intern innoveren*
RCR 06 - Octrooiaanvragen ingediend bij het Europees Octrooibureau*
RCR 07 - Handelsmerkaanvragen en modelaanvragen*
RCR 08 - Publiek-private copublicaties

RCO 12 - Ondernemingen ondersteund om hun producten en
diensten te digitaliseren
RCO 13 - Digitale diensten en producten ontwikkeld voor
ondernemingen
RCO 14 - Openbare instellingen ondersteund om digitale diensten
en toepassingen te ontwikkelen

RCR 11 - Gebruikers van nieuwe openbare digitale diensten en toepassingen*
RCR 12 - Gebruikers van nieuwe digitale producten, diensten en toepassingen die
zijn ontwikkeld door ondernemingen*
RCR 13 - Ondernemingen die een hoge digitale intensiteit bereiken*
RCR 14 - Ondernemingen die openbare digitale diensten gebruiken*

RCO 15 - Gecreëerde opstartcapaciteit*

RCR 16 - Ondersteunde sterk groeiende ondernemingen*

Om te worden gebruikt, wat Investeren in werkgelegenheid en groei en Interreg betreft, overeenkomstig artikel [12, lid 1], tweede alinea, onder a), en artikel [36, lid 2,] onder b), van Verordening
(EU) [nieuwe GB-verordening] en, wat Investeren in werkgelegenheid en groei betreft, overeenkomstig artikel [17, lid 3,] onder d), ii), van Verordening (EU) [nieuwe GB-verordening], en, wat
Interreg betreft, overeenkomstig artikel [17, lid 4,] onder e), ii), van Verordening (EU) [nieuwe GB-verordening].
RCO: Regional Policy Common Output Indicator (Gemeenschappelijke outputindicator voor regionaal beleid).
RCR: Regional Policy Common Output Indicator (Gemeenschappelijke resultaatindicator voor regionaal beleid).
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RCR 17 - Ondernemingen die drie jaar op de markt hebben overleefd*
RCR 18 - Kmo's die één jaar na de opstart de diensten van starterscentra gebruiken
RCR 19 - Ondernemingen met een hogere omzet

RCO 16 - Belanghebbenden die deelnemen aan een
ondernemingsgezind ontdekkingsproces
RCO 17 - Investeringen in regionale/lokale ecosystemen voor de
ontwikkeling van vaardigheden
RCO 101 - Kmo's die investeren in de ontwikkeling van
vaardigheden
RCO 102 - Kmo's die investeren in systemen voor het beheer van
opleidingen*

2. Een groener,
koolstofarm Europa
door de bevordering
van een schone en
eerlijke
energietransitie,
groene en blauwe
investeringen, de
circulaire economie,
aanpassing aan de
klimaatverandering,
risicopreventie en
risicobeheer

RCR 25 - Toegevoegde waarde per werknemer in ondersteunde kmo's*
RCR 24 - Kmo's die profiteren van activiteiten voor de ontwikkeling van
vaardigheden die worden geleverd door een lokaal/regionaal ecosysteem
RCR 97 – Ondersteunende leerplaatsen in kmo's
RCR 98 – Kmo-personeel dat voortgezette vormen van beroepsonderwijs en opleiding (CVET) heeft voltooid (naar type vaardigheid: technisch, management,
ondernemerschap, groen, overig)
RCR 99 – Kmo-personeel dat alternatieve opleiding voor kennisintensieve
dienstenactiviteiten (KISA) heeft voltooid ((naar type vaardigheid: technisch,
management, ondernemerschap, groen, overig)
RCR 100 – Kmo-personeel dat formele opleiding voor de ontwikkeling van
vaardigheden (KISA) heeft voltooid (naar type vaardigheid: technisch,
management, ondernemerschap, groen, overig)*

RCO 18 - Huishoudens die ondersteund worden om de
energieprestatie van de woning te verbeteren
RCO 19 - Openbare gebouwen die ondersteund worden om de
energieprestatie te verbeteren
RCO 20 - Nieuw aangelegde of verbeterde
stadsverwarmingnetwerklijnen

RCR 26 - Jaarlijks eindverbruik van energie (waarvan: residentieel, nietresidentieel, openbaar niet-residentieel)
RCR 27 - Huishoudens met verbeterde energieprestatie van de woning
RCR 28 - Gebouwen met verbeterde energieprestatie (waarvan: residentieel, nietresidentieel, openbaar niet-residentieel)
RCR 29 - Geraamde uitstoot van broeikasgassen*
RCR 30 - Ondernemingen met verbeterde energieprestatie

RCO 22 - Bijkomende productiecapaciteit voor hernieuwbare
energie (waarvan: elektriciteit, thermisch)
RCO 97 – Aantal ondersteunde energiegemeenschappen en
hernieuwbare-energiegemeenschappen*

RCR 31 - Totale geproduceerde hernieuwbare energie (waarvan: elektriciteit,
thermisch)
RCR 32 - Hernieuwbare energie: met het netwerk verbonden capaciteit
(operationeel)*

RCO 23 - Digitale beheerssystemen voor slimme netwerken
RCO 98 - Huishoudens die ondersteund worden om slimme
energienetwerken te gebruiken

RCR 33 - Verbruikers die zijn aangesloten op slimme netwerken
RCR 34 - Uitrol van projecten voor slimme netwerken
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RCO 24 - Nieuwe of verbeterde systemen voor toezicht,
paraatheid, waarschuwing en reactie bij rampen*
RCO 25 - Nieuw aangelegde of geconsolideerde bescherming van
kustgebieden, van rivier- en meeroevers en tegen
aardverschuivingen om de bevolking, goederen en het milieu te
beschermen
RCO 26 - Groene infrastructuur aangelegd ter aanpassing aan de
klimaatverandering
RCO 27 - Nationale/regionale/lokale strategieën ter aanpassing
aan de klimaatverandering
RCO 28 - Gebieden die vallen onder maatregelen ter bescherming
tegen bosbranden

RCR 35 - Inwoners die profiteren van maatregelen ter bescherming tegen
overstromingen
RCR 36 - Inwoners die profiteren van maatregelen ter bescherming tegen
bosbranden
RCR 37 - Inwoners die profiteren van maatregelen ter bescherming tegen
klimaatgerelateerde natuurrampen (andere dan overstromingen en bosbranden)
RCR 96 – Inwoners die profiteren van maatregelen ter bescherming tegen nietklimaatgerelateerde natuurrampen en risico's in verband met menselijke
activiteiten*
RCR 38 - Geraamde gemiddelde reactietijd bij rampsituaties*

RCO 30 - Lengte van nieuwe of geconsolideerde leidingen voor
wateraansluitingen van huishoudens
RCO 31 - Lengte van nieuw aangelegde of geconsolideerde
leidingen van afvalwateropvangnetwerken
RCO 32 - Nieuwe of verbeterde capaciteit voor de behandeling
van afvalwater

RCR 41 - Inwoners aangesloten op verbeterde watertoevoer
RCR 42 - Inwoners aangesloten op ten minste secondaire behandeling van
afvalwater
RCR 43 - Waterverliezen
RCR 44 - Naar behoren behandeld afvalwater

RCO 34 - Bijkomende capaciteit voor afvalrecycling

RCR 46 - Inwoners aangesloten op waterrecyclingvoorzieningen en
beheerssystemen voor klein afval
RCR 47 - Gerecycleerd afval
RCR 48 - Gerecycleerd afval gebruikt als grondstof
RCR 49 - Teruggewonnen afval

RCO 36 - Oppervlakte van ondersteunde groene infrastructuur in
stedelijke gebieden
RCO 37 - Oppervlakte van Natura 2000-gebieden die vallen onder
beschermings- en restauratiemaatregelen overeenkomstig het
prioritaire actiekader
RCO 99 - Oppervlakte van gebieden buiten Natura 2000-gebieden
die vallen onder beschermings- en restauratiemaatregelen
RCO 38 - Oppervlakte van ondersteunde gesaneerde bodem
RCO 39 - Geïnstalleerde systemen voor bewaking van
luchtverontreiniging

RCR 50 - Inwoners die profiteren van maatregelen voor luchtkwaliteit
RCR 95 - Inwoners die toegang hebben tot nieuwe of verbeterde groene
infrastructuur in stedelijke gebieden
RCR 51 - Inwoners die profiteren van maatregelen om geluidshinder te
verminderen
RCR 52 - Gesaneerde bodem gebruikt voor groengebieden, sociale huisvesting,
economische of maatschappelijke activiteiten
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3. Een meer
verbonden
Europa door de
versterking van
de mobiliteit en
regionale ICTconnectiviteit

RCO 41 - Bijkomende huishoudens die toegang hebben tot
breedband met zeer hoge capaciteit
RCO 42 - Bijkomende ondernemingen die toegang hebben tot
breedband met zeer hoge capaciteit

RCR 53 - Huishoudens met breedbandaansluiting op een netwerk met zeer hoge
capaciteit
RCR 54 - Ondernemingen met breedbandaansluiting op een netwerk met zeer hoge
capaciteit

RCO 43 - Lengte van ondersteunde nieuwe wegen - TEN-V4
RCO 44 - Lengte van ondersteunde nieuwe wegen - overig
RCO 45 - Lengte van opnieuw aangelegde of verbeterde wegen TEN-V
RCO 46 - Lengte van opnieuw aangelegde of verbeterde wegen overig
RCO 47 - Lengte van ondersteunde nieuwe spoorwegen - TEN-V
RCO 48 - Lengte van ondersteunde nieuwe spoorwegen - overig
RCO 49 - Lengte van opnieuw aangelegde of verbeterde
spoorwegen - TEN-V
RCO 50 - Lengte van opnieuw aangelegde of verbeterde
spoorwegen - overig
RCO 51 - Lengte van ondersteunde nieuwe of verbeterde
binnenwateren - TEN-V
RCO 52 - Lengte van ondersteunde nieuwe of verbeterde
binnenwateren - overig
RCO 53 - Spoorwegstations en faciliteiten - nieuw of verbeterd
RCO 54 - Intermodale verbindingen - nieuw of verbeterd
RCO 100 - Aantal ondersteunde havens

RCR 55 - Gebruikers van nieuw aangelegde, opnieuw aangelegde of verbeterde
wegen
RCR 56 - Tijdwinst dankzij verbeterde wegeninfrastructuur
RCR 101 - Tijdwinst dankzij verbeterde spoorweginfrastructuur

RCR 57 - Lengte van spoorwegen uitgerust met Europees beheersysteem voor het
spoorverkeer in werking
RCR 58 - Jaarlijks aantal passagiers op ondersteunde spoorwegen
RCR 59 - Vrachtvervoer per spoor
RCR 60 - Vrachtvervoer over binnenwateren

RCO 55 - Lengte van tram- en metrolijnen - nieuw
RCO 56 - Lengte van tram- en metrolijnen - opnieuw
aangelegd/verbeterd
RCO 57 - Milieuvriendelijk rollend materieel voor openbaar vervoer
RCO 58 - Ondersteunde specifieke rijwielinfrastructuur
RCO 59 - Ondersteunde infrastructuur voor alternatieve
brandstoffen (tank- /herlaadstations)
RCO 60 - Steden en gemeenten met nieuwe of verbeterde
gedigitaliseerde stadsvervoerssystemen
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RCR 62 - Jaarlijks aantal passagiers van openbaar vervoer
RCR 63 - Jaarlijks aantal gebruikers van nieuwe/verbeterde tram- en metrolijnen
RCR 64 - Jaarlijks aantal gebruikers van specifieke rijwielinfrastructuur

Verordening (EU) nr. 1315/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 betreffende richtsnoeren van de Unie voor de ontwikkeling van het transEuropees vervoersnetwerk en tot intrekking van Besluit nr. 661/2010/EU (PB L 348 van 20.12.2013, blz. 1).

4

5

4. Een socialer
Europa door de
uitvoering van
de Europese
pijler van
sociale rechten

5. Europa
dichter bij de
burgers
brengen door de
duurzame en
geïntegreerde
ontwikkeling
van stads-,
plattelands- en
kustgebieden,
alsook lokale
initiatieven te
bevorderen

RCO 61 - Jaarlijks aantal werklozen bediend door verbeterde
arbeidsvoorzieningsfaciliteiten

RCR 65 - Jaarlijks aantal werkzoekenden die gebruik maken van de ondersteunde
arbeidsvoorzieningsdiensten

RCO 63 - Capaciteit van gecreëerde tijdelijke opvanginfrastructuur
RCO 64 - Capaciteit van gerenoveerde huisvesting – migranten,
vluchtelingen en personen die internationale bescherming ontvangen
of hierom verzoeken
TRK 65 - Capaciteit van de gerenoveerde huisvesting - overige

RCO 66 - Bezetting van gebouwde of gerenoveerde tijdelijke opvanginfrastructuur
RCR 67 - Bezetting van gesaneerde huisvesting – migranten, vluchtelingen en
personen die internationale bescherming ontvangen of hierom verzoeken
RCR 68 - Bezetting van gerenoveerde huisvesting - overige

RCO 66 - Klaslokaalcapaciteit van ondersteunde
kinderopvanginfrastructuur (nieuw of verbeterd)
RCO 67 - Klaslokaalcapaciteit van ondersteunde
onderwijsinfrastructuur (nieuw of verbeterd)

RCR 70 - Jaarlijks aantal kinderen dat gebruikmaakt van ondersteunde
kinderopvanginfrastructuur
RCR 71 - Jaarlijks aantal leerlingen dat gebruikmaakt van ondersteunde
onderwijsinfrastructuur

RCO 69 - Capaciteit van ondersteunde
gezondheidszorginfrastructuur
RCO 70 - Capaciteit van ondersteunde sociale infrastructuur (anders
dan huisvesting)

RCR 72 - Personen met toegang tot verbeterde gezondheidszorgdiensten
RCR 73 - Jaarlijks aantal personen dat gebruikmaakt van ondersteunde
gezondheidszorgfaciliteiten
RCR 74 - Jaarlijks aantal personen dat gebruikmaakt van ondersteunde
socialezorgfaciliteiten
RCR 75 - Gemiddelde reactietijd voor medische nooddiensten in het ondersteunde
gebied

CCO 74 - Aandeel bevolking dat valt onder strategieën voor
geïntegreerde stedelijke ontwikkeling
RCO 75 - Geïntegreerde strategieën voor stedelijke ontwikkeling
RCO 76 - Samenwerkingsprojecten
RCO 77 - Capaciteit van ondersteunde culturele en toeristische
infrastructuur

RCR 76 - Belanghebbenden die betrokken zijn bij de voorbereiding en uitvoering van
strategieën voor stedelijke ontwikkeling
RCR 77 - Toeristen/bezoeken aan ondersteunde voorzieningen*
RCR 78 - Gebruikers van ondersteunde culturele infrastructuur

TRK 80 - Vanuit de gemeenschap geleide lokale
ontwikkelingstrategieën voor lokale ontwikkeling
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Horizontaal —
Uitvoering

RCR 91 - Gemiddelde tijd voor het doen van oproepen, keuze van projecten en
ondertekening van contracten*
RCR 92 - Gemiddelde tijd voor aanbesteding (vanaf de oproep tot de ondertekening
van het contract) *
RCR 93 - Gemiddelde tijd voor de uitvoering van het project (vanaf ondertekening
van het contract tot laatste betaling) *
RCR 94 - Enkele bieding voor optredens van EFRO en Cohesiefonds*

RCO 95 - Personeel gefinancierd uit EFRO en Cohesiefonds

** Voor om presentatieredenen zijn indicatoren gegroepeerd onder, maar niet beperkt tot, een beleidsdoelstelling. Met name kunnen in het kader van doelstelling 5, specifieke
doelstellingen uit de beleidsdoelstellingen 1- 4 worden gebruikt met de relevante indicatoren. Om een volledig beeld te geven van de verwachte en werkelijke prestaties van de
programma’s, mogen de indicatoren aangeduid met (*) worden gebruikt door specifieke doelstellingen die vallen onder meer dan één van de doelstellingen 1 tot en met 4, indien van
toepassing.

Tabel 2: Aanvullende gemeenschappelijke output- en resultaatindicatoren voor het EFRO voor Interreg

Voor Interreg
specifieke indicatoren

RCO 81 - Deelnemers aan grensoverschrijdende mobiliteitsinitiatieven
RCO 82 - Deelnemers aan gemeenschappelijke acties ter bevordering
van gendergelijkheid, gelijke kansen en sociale inclusie
RCO 83 - Gemeenschappelijke strategieën/ actieplannen die zijn
ontwikkeld of uitgevoerd
RCO 84 - Gemeenschappelijke proefactiviteiten die worden uitgevoerd
in projecten
RCO 85 - Deelnemers aan gemeenschappelijke opleidingsactiviteiten
RCO 96 - Geconstateerde juridische of administratieve belemmeringen
RCO 86 - Ondertekende gemeenschappelijke bestuurlijke of juridische
overeenkomsten
RCO 87 - Organisaties die grensoverschrijdend samenwerken
RCO 88 - Grensoverschrijdende projecten voor intercollegiaal leren om
samenwerkingsactiviteiten te bevorderen
RCO 89 - Grensoverschrijdende projecten om multilevel governance te
verbeteren
RCO 90 - Grensoverschrijdende projecten die tot netwerken/clusters
leiden
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RCR 79 - Gemeenschappelijke strategieën/actieplannen ondernomen
door organisaties bij of na voltooiing van het project
RCR 80 - Gemeenschappelijke proefactiviteiten ondernomen of
opgeschaald door organisaties bij of na voltooiing van het project
RCO 81 - Deelnemers die gemeenschappelijke opleidingsactiviteiten
hebben voltooid
RCO 82 - Juridische of administratieve belemmeringen die zijn
opgelost of verminderd
RCR 83 - Personen die onder ondertekende gemeenschappelijke
overeenkomsten vallen
RCR 84 - Organisaties die grensoverschrijdend samenwerken 612 maanden na voltooiing van het project
RCR 85 - Deelnemers aan gemeenschappelijke acties 6-12 maanden
na voltooiing van het project
RCR 86 - Belanghebbenden/instellingen met toegenomen
grensoverschrijdende samenwerkingsactiviteiten
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