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OVERZICHT VAN DE UITVOERING VAN HET OPERATIONELE PROGRAMMA (artikel 50, lid
2 en 111, lid 3, onder a), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)
2.1. Essentiële informatie over de uitvoering van het operationele programma voor het
betrokken jaar, met inbegrip van financieringsinstrumenten, met betrekking tot de financiële en
indicatorgegevens.
In 2017 heeft de regering in het kader van het OP van het EFRO voor alle geselecteerde projecten
een overeenkomst kunnen sluiten. Aanvullend op de hoofdsubsidies heeft de regering in 2017
bovendien twee bijkomende subsidies toegekend opdat de begunstigden de uitgaven zouden kunnen
verrichten voor de sanering van "weesvervuiling".
Na een voorafgaande evaluatie die toevertrouwd werd aan een consultant heeft de regering drie
financiële instrumenten gekozen (tool voor kapitaalparticipatie in vernieuwende ondernemingen in
early stage, op as 1; tool voor voordelige leningen voor ondernemingen uit de sociale economie, de
inschakelingseconomie of coöperaties enerzijds en microkrediet anderzijds, op as 2) en selecteerde ze
de dienstverleners voor de concrete verwezenlijking hiervan.
Dankzij de laatste overeenkomsten en het kiezen van de financiële instrumenten bereikte de
Programmering een score van 96% geselecteerde kredieten.
We wijzen erop dat wat het prestatiekader betreft, de streefwaarden voor 2023 bereikt zouden moeten
kunnen worden, met uitzondering van de indicator voor energiebesparing in openbare gebouwen. De
cel EFRO en de beheersautoriteit denken na over betere formules om de verwezenlijkingen (en de
resultaten) van de Programmering ter zake te verbeteren. Wat betreft de tussentijdse stappen (2018)
lijken bijna alle streefwaarden voor 2018 bereikt te kunnen worden, maar hoewel een onderzoek van
de toestand van de infrastructuurprojecten een reële vooruitgang bevestigt, garandeert het niet dat de
30% verhoopte vergunningen voor as 2 tegen 31 december bereikt zullen worden. De door het OP
omschreven KIS zou dan weer in de loop van 2019 bereikt moeten kunnen worden.
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3.

UITVOERING VAN DE PRIORITAIRE AS (ARTIKEL 50, LID 2, VAN VERORDENING (EU) NR. 1303/2013)

3.1. Overzicht van de uitvoering
ID Prioritaire as

As
1

Essentiële informatie over de uitvoering van de prioritaire as onder verwijzing naar de
belangrijkste ontwikkelingen, aanzienlijke problemen en de stappen die zijn ondernomen om
deze problemen op te lossen
Het onderzoek versterken en de overdracht en het Voor het laatste project dat in 2015 op deze as geselecteerd werd, is op 13 juli 2017 een
ontstaan van innovatie verbeteren
overeenkomst gesloten.
De uitvoering van de tien projecten botste op geen enkel specifiek obstakel, ook al verliep de
opstart van sommige minder snel dan verhoopt (vergunning, ...).

As
2

Deze uitvoering werd trouwens in 2017 aangevuld met de selectie van een tool (en de keuze
van de operator die deze zal implementeren) voor kapitaalparticipatie in vernieuwende
ondernemingen in early stage. Deze tool past in het kader van doelstelling 1.2 (De innovatie
verhogen in de kmo's) door acties mogelijk te maken die ondersteuning bieden om
innovatieve projecten van kmo's op de markt te brengen. Ter herinnering: zoals voorzien in
het Operationeel Programma beogen deze acties de ondersteuning van de creatie en het op de
markt brengen van nieuwe producten door kmo's. Het gaat om het ontwikkelen van diensten
(overdracht van technologie) en instrumenten die de ontwikkeling van innovatie binnen de
kmo's in de groeifilières vergemakkelijken. Daarnaast kunnen ook instrumenten ter
ondersteuning van niet-technologische innovatie worden gefinancierd. De tool zal het in het
bijzonder mogelijk maken voor financiële inbreng te zorgen opdat kmo's een vernieuwend
product of concept op de markt zouden kunnen brengen.
Het ondernemerschap versterken en de ontwikkeling van Bij de negen projecten waarvoor tot dan toe al een overeenkomst was gesloten, kwamen in
de KMO’s in de groeisectoren verbeteren
2017 nog de overeenkomsten van het project "Manufakture" van de nv Abattoir, en die van
het unieke project "Activation du MediaPark.Brussels – Maison des médias ", dat twee
projecten verenigt die in 2015 door de Selectiecommissie werden geselecteerd, namelijk de
projecten "Pôle Média de la Région de Bruxelles-Capitale " en "Relocalisation de Télé
Bruxelles dans le pôle média bruxellois ". Dat laatste project wil een eerste grote impuls
geven aan de gewestelijke strategische pool "Mediapark.brussels".
De uitvoering van de elf projecten botste op geen enkel specifiek obstakel ook al verliep de
opstart van sommige minder snel dan verhoopt (vergunning, ...).
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ID

As
3

Prioritaire as

Essentiële informatie over de uitvoering van de prioritaire as onder verwijzing naar de
belangrijkste ontwikkelingen, aanzienlijke problemen en de stappen die zijn ondernomen om
deze problemen op te lossen
Naast de toegekende subsidies komt as 2 ook tussen in de ondersteuning van twee financiële
instrumenten: een tool voor voordelige leningen aan ondernemingen uit de sociale economie,
uit de inschakelingseconomie of coöperaties enerzijds en een tool voor microkrediet
anderzijds. De selectie van de instrumenten werd in juni 2017 bevestigd, terwijl de
uiteindelijke selectie van de operator die met de concrete implementering ervan wordt belast
in december plaatsvond.
Ondersteunen van de ontwikkeling van een circulaire Gelet op enerzijds de noodzakelijkheden die samenhangen met de vrijmaking van de site en
economie en het rationeel gebruik van grondstoffen in anderzijds de vereiste termijnen en tot slot de wens tot herbestemming, hebben de
de groeisectoren (bas carbonne)
universitaire overheden (ULB en VUB) hun project van de Kazernes van Elsene grondig
aangepast.
Aansluitend op een door de Commissie goedgekeurde wijziging van het Operationele
Programma werd het aangepaste project, dat conform is aan het interventiekader, opnieuw
onderzocht door de Beoordelingscommissie, die de kwaliteiten van het project bevestigde,
en vervolgens werd het in juni 2017 opnieuw geselecteerd door de Gewestregering.
De uitvoering van de twaalf projecten botste op geen enkel specifiek obstakel ook al verliep
de opstart van sommige minder snel dan verhoopt (vergunning, ...).

As
4
As
T
As
3b

Het levenskader verbeteren van de kwetsbare buurten en De uitvoering van de dertien projecten botste op geen enkel specifiek obstakel ook al verliep
bevolkingsgroepen
de opstart van sommige minder snel dan verhoopt (vergunning, ...).
As Technische Bijstand
In 2017 kon de auditautoriteit haar "advies zonder voorbehoud" bevestigen, waarbij de
beheers- en controlesystemen die door de beheers- en certificeringsautoriteiten werden
geïmplementeerd goedgekeurd en aangewezen werden.
As 3bis : Ondersteunen van de ontwikkeling van een Deze as, gecreëerd naar aanleiding van de wijziging van het Operationele Programma, is
circulaire economie en het rationeel gebruik van bedoeld om de projecten te verenigen die door de OT6 worden ondersteund, en zal met name
grondstoffen in de groeisectoren (leefmilieu / rationeel de projecten omvatten die de sanering beogen van "weesvervuiling" die in de projecten
grondstoffengebruik)
wordt vastgesteld.
Voor twee projecten (de ‘Jardin d’hiver’ en de crèche Charbonnage) werd tijdens het
boekjaar 2017 al een aanhangsel bij de overeenkomst opgesteld om de saneringsoperaties te
kunnen financieren.
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ID

Prioritaire as

Essentiële informatie over de uitvoering van de prioritaire as onder verwijzing naar de
belangrijkste ontwikkelingen, aanzienlijke problemen en de stappen die zijn ondernomen om
deze problemen op te lossen
De uitvoering van deze twee projecten zal probleemloos kunnen worden voorgezet.
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3.2.

Gemeenschappelijke en programmaspecifieke indicatoren (artikel 50, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1303/2013)

Prioritaire assen, uitgezonderd technische bijstand
Prioritaire as
Investeringsprioriteit

As 1 - Het onderzoek versterken en de overdracht en het ontstaan van innovatie verbeteren
1b - Bevordering van de bedrijfsinvesteringen in O&I, de ontwikkeling van koppelingen en synergieën tussen ondernemingen, centra voor onderzoek en
ontwikkeling, en het hoger onderwijs, met name het bevorderen van investeringen in product- en dienstenontwikkeling, overdracht van technologie, sociale innovatie,
eco-innovatie, toepassingen voor overheidsdiensten, stimulering van de vraag, netwerken, clusters en open innovatie door middel van slimme specialisatie, en
ondersteuning van technologisch en toegepast onderzoek, proefopstellingen, snelle productvalidatie, geavanceerde productiecapaciteit en eerste productie, in het
bijzonder in ontsluitingstechnologieën en verspreiding van universeel inzetbare technologieën

Tabel 3 A: Gemeenschappelijke en programmaspecifieke outputindicatoren voor het EFRO, het ESF en het Cohesiefonds (per prioritaire as,
investeringsprioriteit, uitgesplitst per regiocategorie voor het EFRO) - Axe 1 / 1b
(1) ID

Indicator

Meeteenheid

Regiocategorie Streefwaarde
(2023) totaal

Streefwaarde
(2023)
mannen

Streefwaarde
(2023)
vrouwen

2017
2017
2017
Totaal Mannen Vrouwen

F

CO01 Productieve investering: Aantal Ondernemingen
ondernemingen
dat
steun
ontvangt

Meer
ontwikkeld

150,00

0,00

0,00

S

CO01 Productieve investering: Aantal Ondernemingen
ondernemingen
dat
steun
ontvangt

Meer
ontwikkeld

150,00

121,00

0,00

F

CO08 Productieve
investering: Voltijdequivalenten Meer
Toename werkgelegenheid in
ontwikkeld
ondersteunde bedrijven

20,00

4,80

4,50

S

CO08 Productieve
investering: Voltijdequivalenten Meer
Toename werkgelegenheid in
ontwikkeld
ondersteunde bedrijven

NL

Opmerkingen

0,00 Deze indicator is gelinkt aan de indicatoren 28 en 29, die
automatisch input leveren. Momenteel kan geen enkel project als
volledig afgerond worden beschouwd (zie ook de opmerkingen
voor CO28 en CO29).
0,00 Deze indicator is gelinkt aan de indicatoren CO28 en CO29, die
automatisch input leveren.
De verwezenlijkingen van het financiële instrument dat onder
deze as valt (= tools voor kapitaalparticipatie in vernieuwende
ondernemingen in early stage) zullen aan deze indicator worden
toegevoegd zodra het instrument is aangenomen en de
financieringsovereenkomst is ondertekend.
0,30 De projecten "Développement de laboratoires de biologie de
proximité, antennes de l'hôpital, pour la prise en charge des
patients atteints de maladies chroniques" en "Industrialisatie,
Innovatieve O&O en Valorisatie van het Klinisch Werkstation

20,00

8,00

8

0,00

van het UZ Brussel" laten toe deze indicator vanaf 2017 te
vervolledigen.
0,00 De in het JUR2016 ingevulde waarden waren 10 voor 2015 en 18
voor 2016. Ondertussen hebben we bij een projectdrager enkele
slechte interpretaties van deze indicator vastgesteld en we hebben
de totale streefwaarden moeten rechtzetten. We zijn dan voor
2017 uitgekomen op een streefwaarde (2023) van 8. De voor
2015 (0) en 2016 (7) ingevoerde waarden werden ook aangepast
(en hernemen dus niet de foutieve waarden van het JUR2016).
De verwezenlijkingen van het financiële instrument dat onder
deze as valt (= tools voor kapitaalparticipatie in vernieuwende
ondernemingen in early stage) zullen aan deze indicator worden
toegevoegd zodra het instrument is aangenomen en de
financieringsovereenkomst is ondertekend.

NL

(1) ID

Indicator

Meeteenheid

Regiocategorie Streefwaarde
(2023) totaal

Streefwaarde
(2023)
mannen

Streefwaarde
(2023)
vrouwen

2017
2017
2017
Totaal Mannen Vrouwen

F

CO24 Onderzoek, innovatie: Aantal Voltijdequivalenten Meer
nieuwe
onderzoekers
in
ontwikkeld
ondersteunde entiteiten

16,00

21,94

18,36

S

CO24 Onderzoek, innovatie: Aantal Voltijdequivalenten Meer
nieuwe
onderzoekers
in
ontwikkeld
ondersteunde entiteiten

16,00

32,00

0,00

F

CO25 Onderzoek, innovatie: Aantal Voltijdequivalenten Meer
onderzoekers dat in verbeterde
ontwikkeld
faciliteiten
voor
onderzoeksinfrastructuur werkt

35,00

6,95

3,99

S

CO25 Onderzoek, innovatie: Aantal Voltijdequivalenten Meer
onderzoekers dat in verbeterde
ontwikkeld
faciliteiten
voor
onderzoeksinfrastructuur werkt

35,00

29,00

0,00

F

CO26 Onderzoek, innovatie: Aantal Ondernemingen
ondernemingen dat samenwerkt
met onderzoeksinstellingen

Meer
ontwikkeld

18,00

30,00

0,00

S

CO26 Onderzoek, innovatie: Aantal Ondernemingen
ondernemingen dat samenwerkt
met onderzoeksinstellingen

Meer
ontwikkeld

18,00

33,00

0,00

F

CO28 Onderzoek, innovatie: Aantal Ondernemingen
ondersteunde ondernemingen
om nieuw op de markt
producten te introduceren
CO28 Onderzoek, innovatie: Aantal Ondernemingen
ondersteunde ondernemingen
om nieuw op de markt
producten te introduceren

Meer
ontwikkeld

15,00

0,00

0,00

Meer
ontwikkeld

15,00

21,00

0,00

S

NL

9

Opmerkingen

3,58 7 van 9 projecten die deze indicator zullen voeden, boeken er al
resultaten voor in 2017.
Om te vermijden dat resultaten dubbel geteld worden, vragen we
de naam, de begindatum van de overeenkomst, enz. We voorzien
ook om tijdens plaatsbezoeken de werkelijkheid van de
indicatorresultaten na te gaan.
0,00 Alle projecten die de Selectiecommissie voor deze as heeft
geselecteerd en die in deze indicator kaderen, werden in een
overeenkomst gegoten en werden in de totalen van de
streefwaarde opgenomen.
Het project "ICITY-RDI.BRU" draagt in het bijzonder aan deze
indicator bij met een streefwaarde van 16 voor 2023.
2,96 3 van 5 projecten die deze indicator zullen voeden, boeken er al
resultaten voor in 2017.
Om te vermijden dat resultaten dubbel geteld worden, vragen we
de naam, de begindatum van de overeenkomst, enz. We voorzien
ook om tijdens plaatsbezoeken de werkelijkheid van de
indicatorresultaten na te gaan.
0,00 Alle projecten die de Selectiecommissie voor deze as heeft
geselecteerd en die deze indicator zullen voeden, werden in een
overeenkomst gegoten en werden in de totalen van de
streefwaarde opgenomen.
Het project "ICITY-RDI.BRU" draagt in het bijzonder aan deze
indicator bij met een streefwaarde van 16 voor 2023.
0,00 1 van de 4 projecten die deze indicator zullen voeden, boeken er
al resultaten voor sinds 2015. Vanaf 2017 zullen 2 verdere
projecten deze indicator aanvullen.
Om te vermijden dat resultaten dubbel geteld worden, vragen we
de naam, de begindatum van de overeenkomst, enz. We voorzien
ook om tijdens plaatsbezoeken de werkelijkheid van de
indicatorresultaten na te gaan.
0,00 Alle projecten die de Selectiecommissie voor deze as heeft
geselecteerd en die deze indicator zullen voeden, werden in een
overeenkomst gegoten en werden in de totalen van de
streefwaarde opgenomen. De streefwaarde is intussen bereikt: de
projecten Living Labs Brussels Retrofit (20) en ICITY-RDI.BRU
(8) dragen immers substantieel bij aan deze indicator.
0,00 Momenteel kan geen enkel project als volledig afgerond worden
beschouwd.

0,00 De in het JUR2016 ingevulde waarden waren 2 voor 2015 en 13
voor 2016. We wijzen erop dat naar aanleiding van een technische
vergadering met het project "Atrium Lab" de BA heeft vastgesteld
dat dit project in werkelijkheid zou moeten bijdragen aan zowel
de indicator CO28 (nieuwe producten op de markt lanceren) als
de indicator CO29 (voor het bedrijf nieuwe producten
introduceren), en niet enkel aan de indicator CO29. Gelet op deze
elementen moet de streefwaarde voor dit project verdeeld worden
over beide (CO28 (8) en CO29 (30)). Voor 2017 kan de

NL

(1) ID

F

S

Indicator

Meeteenheid

CO29 Onderzoek, innovatie: Aantal Ondernemingen
ondersteunde ondernemingen
om voor het bedrijf nieuwe
producten te introduceren
CO29 Onderzoek, innovatie: Aantal Ondernemingen
ondersteunde ondernemingen
om voor het bedrijf nieuwe
producten te introduceren

Regiocategorie Streefwaarde
(2023) totaal

Streefwaarde
(2023)
mannen

Streefwaarde
(2023)
vrouwen

2017
2017
2017
Totaal Mannen Vrouwen

Meer
ontwikkeld

100,00

0,00

0,00

Meer
ontwikkeld

100,00

100,00

0,00

Opmerkingen

streefwaarde (2023) dus op 21 worden ingeschat. De voor 2016
ingevoerde waarde (18) moet bijgevolg worden aangepast.
De verwezenlijkingen van het financiële instrument dat onder
deze as valt (= tools voor kapitaalparticipatie in vernieuwende
ondernemingen in early stage) zullen aan deze indicator worden
toegevoegd zodra het instrument is aangenomen en de
financieringsovereenkomst is ondertekend.
0,00 Momenteel kan geen enkel project als volledig afgerond worden
beschouwd.

0,00 De in het JUR2016 ingevulde waarden waren 87 voor 2015 en
108 voor 2016. De in het JUR2016 ingevulde waarden waren 2
voor 2015 en 13 voor 2016. We wijzen erop dat naar aanleiding
van een technische vergadering met het project "Atrium Lab" de
BA heeft vastgesteld dat dit project in werkelijkheid zou moeten
bijdragen aan zowel de indicator CO28 (nieuwe producten op de
markt lanceren) als de indicator CO29 (voor het bedrijf nieuwe
producten introduceren), en niet enkel aan de indicator CO29.
Gelet op deze elementen moet de streefwaarde voor dit project
verdeeld worden over beide (CO28 (8) en CO29 (30)). Voor 2017
kan de streefwaarde (2023) dus op 100 worden ingeschat. De voor
2015 (79) en 2016 (100) ingevoerde waarden werden bijgevolg
aangepast.
De verwezenlijkingen van het financiële instrument dat onder
deze as valt (= tools voor kapitaalparticipatie in vernieuwende
ondernemingen in early stage) zullen toegevoegd worden

(1) S=Cumulatieve waarde — door geselecteerde concrete acties te verwezenlijken outputs [prognose verstrekt door begunstigden], F=Cumulatieve
waarde — door concrete acties verwezenlijkte outputs [daadwerkelijke verwezenlijking]
(1) ID

Indicator

F
S
F
S
F
S
F

CO01
CO01
CO08
CO08
CO24
CO24
CO25

S

CO25

F
S
F

CO26
CO26
CO28

S

CO28

Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt
Productieve investering: Toename werkgelegenheid in ondersteunde bedrijven
Productieve investering: Toename werkgelegenheid in ondersteunde bedrijven
Onderzoek, innovatie: Aantal nieuwe onderzoekers in ondersteunde entiteiten
Onderzoek, innovatie: Aantal nieuwe onderzoekers in ondersteunde entiteiten
Onderzoek, innovatie: Aantal onderzoekers dat in verbeterde faciliteiten voor
onderzoeksinfrastructuur werkt
Onderzoek, innovatie: Aantal onderzoekers dat in verbeterde faciliteiten voor
onderzoeksinfrastructuur werkt
Onderzoek, innovatie: Aantal ondernemingen dat samenwerkt met onderzoeksinstellingen
Onderzoek, innovatie: Aantal ondernemingen dat samenwerkt met onderzoeksinstellingen
Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om nieuw op de markt
producten te introduceren
Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om nieuw op de markt
producten te introduceren

NL

2016
Totaal
0,00
121,00
0,00
7,00
0,00
31,00
0,00

2016
Mannen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2016
Vrouwen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2015
Totaal
0,00
95,00
0,00
0,00
0,00
25,00
0,00

2015
Mannen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2015
Vrouwen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

29,00

0,00

0,00

13,00

0,00

0,00

0,00
33,00
0,00

10,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

9,00
2,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

18,00

0,00

0,00

2,00

0,00

0,00
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2014
Totaal

2014
Mannen

2014
Vrouwen

NL

(1) ID
F
S

Indicator

CO29 Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om voor het bedrijf nieuwe
producten te introduceren
CO29 Onderzoek, innovatie: Aantal ondersteunde ondernemingen om voor het bedrijf nieuwe
producten te introduceren

NL

2016
Totaal
0,00

2016
Mannen
0,00

2016
Vrouwen
0,00

2015
Totaal
0,00

2015
Mannen
0,00

2015
Vrouwen
0,00

100,00

0,00

0,00

79,00

0,00

0,00

11

2014
Totaal

2014
Mannen

2014
Vrouwen

NL

Prioritaire as
Investeringsprioriteit

Specifieke
doelstelling

As 1 - Het onderzoek versterken en de overdracht en het ontstaan van innovatie verbeteren
1b - Bevordering van de bedrijfsinvesteringen in O&I, de ontwikkeling van koppelingen en synergieën tussen ondernemingen, centra voor onderzoek en
ontwikkeling, en het hoger onderwijs, met name het bevorderen van investeringen in product- en dienstenontwikkeling, overdracht van technologie, sociale
innovatie, eco-innovatie, toepassingen voor overheidsdiensten, stimulering van de vraag, netwerken, clusters en open innovatie door middel van slimme
specialisatie, en ondersteuning van technologisch en toegepast onderzoek, proefopstellingen, snelle productvalidatie, geavanceerde productiecapaciteit en eerste
productie, in het bijzonder in ontsluitingstechnologieën en verspreiding van universeel inzetbare technologieën
SD1.1 – De capaciteit voor toegepast onderzoek verhogen in verband met de prioritaire uitdagingen geïdentificeerd in de diagnose

Tabel 1: Resultaatindicatoren voor het EFRO en het Cohesiefonds (per prioritaire as en per specifieke doelstelling); geldt ook voor prioritaire as technische
bijstand
ID

Indicator

Meeteenheid

Regiocategorie

SD1.1

Binnenlandse bruto uitgaven
voor O&O per sector in %
van het BBP

Uitgedrukt
in
percentage van het
BBP

Meer
ontwikkeld

ID
SD1.1

NL

Indicator
Binnenlandse bruto-uitgaven voor O&O per sector in % van het BBP

Uitgangswaarde
1,37

Referentiejaar
2011

2016 Totaal

12

Streefwaarde
voor 2023
1,50

2017
Totaal

2016 Kwalitatief

2017
Kwalitatief

Opmerkingen
De waarden voor 2016 en 2017 zijn nog niet beschikbaar. Een
wijziging nr. 3 van het Programma (reeds voorgesteld aan de
evaluatie-eenheid en binnenkort aan het Toezichtcomité)
(1) zal de woorden "per sector" (aangezien enkel een totaal wordt
gegeven) schrappen in het opschrift van de indicator
(2) zal de eenheid herformuleren als "Percentage van het BBP"
(schrapping van de woorden "uitgedrukt in ...")
(3) zal een nieuw referentiejaar en een nieuwe referentiewaarde
voorstellen (2013 = 1,51) en
(4) zal een nieuwe streefwaarde voorstellen (2023 = 1,92).
Op te merken valt dat de BBP-cijfers jaarlijks worden herzien. De
tijdreeks kan dus evolueren van het ene jaarlijkse
uitvoeringsrapport tot het andere.

2015 Totaal
1,81

2015 Kwalitatief

2014 Totaal
1,71

2014 Kwalitatief

NL

Prioritaire as
Investeringsprioriteit

Specifieke
doelstelling

As 1 – Het onderzoek versterken en de overdracht en het ontstaan van innovatie verbeteren
1b - Bevordering van de bedrijfsinvesteringen in O&I, de ontwikkeling van koppelingen en synergieën tussen ondernemingen, centra voor onderzoek en
ontwikkeling, en het hoger onderwijs, met name het bevorderen van investeringen in product- en dienstenontwikkeling, overdracht van technologie, sociale
innovatie, eco-innovatie, toepassingen voor overheidsdiensten, stimulering van de vraag, netwerken, clusters en open innovatie door middel van slimme
specialisatie, en ondersteuning van technologisch en toegepast onderzoek, proefopstellingen, snelle productvalidatie, geavanceerde productiecapaciteit en eerste
productie, in het bijzonder in ontsluitingstechnologieën en verspreiding van universeel inzetbare technologieën
SD1.1 – De innovatie verhogen in de KMO’s

Tabel 1: Resultaatindicatoren voor het EFRO en het Cohesiefonds (per prioritaire as en per specifieke doelstelling); geldt ook voor prioritaire as technische
bijstand
ID

Indicator

Meeteenheid

SD1.2

Ondernemingen met
innovatieve activiteiten
(technologische en niettechnologische)

In percent
bedrijven

Regiocategorie
Meer
ontwikkeld

Uitgangswaarde
63,10

Referentiejaar
2010

Streefwaarde
voor 2023
66,00

2017
Totaal

2017
Kwalitatief

Opmerkingen
De waarde voor 2016 is nog niet beschikbaar. De gegevens zijn afkomstig uit
een tweejaarlijkse enquête. We kunnen ervan uitgaan dat de gegevens identiek
zijn voor twee opeenvolgende jaren of dat ze enkel om het andere jaar
beschikbaar zijn (we moeten hetzij ervan uitgaan dat de waarde voor 2015 = de
waarde voor 2014, hetzij dat er geen waarde is voor 2015). De cijfers na de
komma worden niet gepubliceerd door de leverancier van de gegevens. Een
wijziging nr. 3 van het Programma (reeds voorgesteld aan de evaluatie-eenheid
en binnenkort aan het Toezichtcomité) zal het referentiejaar en de
referentiewaarde actualiseren (2012 = 56). Ook de meeteenheid zal aangepast
moeten worden in "Percent bedrijven" (en dus de tekst "Uitgedrukt in"

schrappen).
ID

Indicator

SD1.2

Ondernemingen met innovatieve activiteiten (technologische en niet-technologische)

NL

2016 Totaal

13

2016 Kwalitatief

2015 Totaal

2015 Kwalitatief

2014 Totaal
57,00

2014 Kwalitatief

NL

Prioritaire as
Investeringsprioriteit

As 2 – Het ondernemerschap versterken en de ontwikkeling van de KMO’s in de groeisectoren verbeteren
3a - Bevordering van ondernemerschap, met name door de economische exploitatie van nieuwe ideeën te vergemakkelijken en door de oprichting van nieuwe
bedrijven - onder meer via starterscentra - aan te moedigen

Tabel 3 A: Gemeenschappelijke en programmaspecifieke outputindicatoren voor het EFRO, het ESF en het Cohesiefonds (per prioritaire as,
investeringsprioriteit, uitgesplitst per regiocategorie voor het EFRO) - Axe 2 / 3a
(1) ID
F
S

F

Indicator

Meeteenheid

Regiocategorie

CO01 Productieve investering: Aantal Ondernemingen
ondernemingen dat steun ontvangt
CO01 Productieve investering: Aantal Ondernemingen
ondernemingen dat steun ontvangt

Streefwaarde
Streefwaarde
Streefwaarde
(2023) totaal (2023) mannen (2023) vrouwen
250,00

2017
2017
2017
Opmerkingen
Totaal Mannen Vrouwen
23,00
0,00
0,00 Indicator gevoed door indicator CO05

250,00

95,00

0,00

23,00

0,00

CO05 Productieve investering: Aantal Ondernemingen
nieuwe
ondernemingen
dat
ondersteund wordt

Meer
ontwikkeld

250,00

S

CO05 Productieve investering: Aantal Ondernemingen
nieuwe
ondernemingen
dat
ondersteund wordt

Meer
ontwikkeld

250,00

95,00

0,00

F

CO08 Productieve investering: Toename Voltijdequivalenten Meer
werkgelegenheid in ondersteunde
ontwikkeld
bedrijven
CO08 Productieve investering: Toename Voltijdequivalenten Meer
werkgelegenheid in ondersteunde
ontwikkeld
bedrijven

250,00

1,00

0,00

250,00

161,00

0,00

F

Bx1

S

Bx1

S

NL

Bx1 Aantal personen die actief
hebben deelgenomen aan
sensibilisatie- en coaching acties
gebonden aan het
ondernemerschap in BHG

Bx1 Aantal personen die actief
hebben deelgenomen aan
sensibilisatie- en coaching acties

0,00 De realisaties van de financiële instrumenten die van deze
as afhangen, zullen binnenkort worden toegevoegd aan
deze indicator eens de instrumenten zijn goedgekeurd en
de financieringsovereenkomsten ondertekend (2018).
0,00 De drie projecten "BELLEVUE 4 starters", "Triaxes" en

"Coopcity" zullen deze indicator vanaf 2016 kunnen

Personnes

Meer
ontwikkeld

950,00

1.995,00

0,00

Personnes

Meer
ontwikkeld

950,00

962,00

0,00

14

aanvullen (cf. sluiten overeenkomst).
0,00 De realisaties van de financiële instrumenten die van deze
as afhangen zullen binnenkort worden toegevoegd aan
deze indicator eens de instrumenten zijn goedgekeurd en
de financieringsovereenkomsten zijn ondertekend (2018).
De projecten waarvoor al een overeenkomst bestaat en die
deze indicator voeden zijn:
* F21-01 BELLEVUE4STARTERS
* F21-03 Espace Marco Polo
* F21-04 Triaxes
* F21-05 Coopcity
0,00 De steun aan de drieëntwintig opkomende ondernemingen
geeft nog geen bemerkenswaardige resultaten qua
tewerkstelling.
0,00 De realisaties van de financiële instrumenten die van deze
as afhangen zullen binnenkort worden toegevoegd aan
deze indicator eens de instrumenten zijn goedgekeurd en
de financieringsovereenkomsten zijn ondertekend (2018).
0,00 De drie projecten "BELLEVUE 4 starters", "Triaxes" en
"Coopcity" zullen deze indicatoren vanaf 2016 kunnen
aanvullen (cf. sluiten overeenkomst).
Twee projecten (F21-04 Triaxes en F21-05 Coopcity)
overschrijden al in 2017 hun streefwaarden voor 2023.
We staan in contact met de betrokken projectdragers om
eventueel hun streefwaarden voor 2023 aan te passen.
0,00 Vermelde streefwaarden dankzij het project COOPCITY
(doelstelling van 662 personen) en BelleVue4Starters
(doelstelling van 300 personen).

NL

(1) ID

Indicator

Meeteenheid

Regiocategorie

Streefwaarde
(2023) totaal

Streefwaarde
Streefwaarde
(2023) mannen (2023) vrouwen

2017
Totaal

2017
Mannen

2017
Vrouwen

Opmerkingen

gebonden aan het
ondernemerschap in BHG

(1) S=Cumulatieve waarde — door geselecteerde concrete acties te verwezenlijken outputs [prognose verstrekt door begunstigden], F=Cumulatieve
waarde — door concrete acties verwezenlijkte outputs [daadwerkelijke verwezenlijking]
(1) ID

Indicator

F
S
F
S
F
S
F

CO01
CO01
CO05
CO05
CO08
CO08
Bx1

Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt
Productieve investering: Aantal nieuwe ondernemingen dat ondersteund wordt
Productieve investering: Aantal nieuwe ondernemingen dat ondersteund wordt
Productieve investering: Toename werkgelegenheid in ondersteunde bedrijven
Productieve investering: Toename werkgelegenheid in ondersteunde bedrijven

S

Bx1

NL

Bx1 Aantal personen die actief hebben deelgenomen aan sensibilisatie- en coaching acties
gebonden aan het ondernemerschap in BHG

2016
Totaal
5,00
95,00
5,00
95,00
0,00
161,00
446,00

2016
Mannen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2016
Vrouwen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2015
Totaal
0,00
72,00
0,00
72,00
0,00
77,00
0,00

2015
Mannen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2015
Vrouwen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

962,00

0,00

0,00

962,00

0,00

0,00

Bx1 Aantal personen die actief hebben deelgenomen aan sensibilisatie- en coaching acties
gebonden aan het ondernemerschap in BHG
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2014
Totaal

2014
Mannen

2014
Vrouwen

NL

Prioritaire as
Investeringsprioriteit
Specifieke
doelstelling

As 2 – Het ondernemerschap versterken en de ontwikkeling van de KMO’s in de groeisectoren verbeteren
3a - Bevordering van ondernemerschap, met name door de economische exploitatie van nieuwe ideeën te vergemakkelijken en door de oprichting van nieuwe
bedrijven - onder meer via starterscentra - aan te moedigen
SD2.1 – Nieuwe activiteiten ontwikkelen die jobs creëren, ook in de sociale economie

Tabel 1: Resultaatindicatoren voor het EFRO en het Cohesiefonds (per prioritaire as en per specifieke doelstelling); geldt ook voor prioritaire as technische
bijstand
ID

Indicator

Meeteenheid

SD2.1

Aantal bezoldigde
werknemers die
tewerkgesteld zijn in
groeisectoren

Tewerkgestelde
bezoldigde
werknemers

SD2.1

Aantal
ondernemingen met
minder dan 50
personen in
groeisectoren

Regiocategorie

Uitgangswaarde

Meer
ontwikkeld

2011

Streefwaarde
voor 2023
160.000,00

2017
Totaal

2017
Kwalitatief

Opmerkingen
De waarden voor 2016 en 2017 zijn nog niet beschikbaar. De indicator betreft
het aantal werkposten (een werkpost is een open fysieke post en kan dus door
meerdere personen worden gebruikt). Wijziging nr. 3 van het Programma
(reeds voorgesteld aan de evaluatie-eenheid en binnenkort aan het
Toezichtcomité) zal uitdrukkelijk het begrip "bezoldigde werknemers"

Ondernemingen
met minder dan 50
werknemers

Meer
ontwikkeld

ID

Indicator

SD2.1

Aantal bezoldigde werknemers die tewerkgesteld zijn in groeisectoren

SD2.1

Aantal ondernemingen met minder dan 50 personen in groeisectoren

NL

153.648,00

Referentiejaar

9.293,00

2011

9.500,00

2016 Totaal

2016 Kwalitatief

(waarvoor geen indicator bestaat) vervangen door "werkposten" (wat
overeenstemt met de gegevens die momenteel voor deze indicator worden
verstrekt). Bovendien moeten het referentiejaar en de referentiewaarde
aangepast worden bij deze wijziging nr. 3 (2013 = 151 286).
De waarden voor 2016 en 2017 zijn nog niet beschikbaar. Een wijziging nr. 3
van het Programma (reeds voorgesteld aan de evaluatie-eenheid en binnenkort
aan het Toezichtcomité) zal het referentiejaar, de referentiewaarde (2014 =
9553) en de streefwaarde (2023 = 9712) actualiseren. De referentiewaarde
werd gecorrigeerd om de Nace-Belafdeling 79 (Reisagentschappen ...) te
omvatten en zich te beperkten tot de vestigingen met minder dan 50
bezoldigde werknemers. Er is een reeksbreuk in 2014: veranderingen in de
RSZ-aangifte hebben geleid tot de verbetering van de aangifte van de
vestigingseenheden door de werkgevers. Hun aantal steeg zodoende sterk in
2014, en werd dus meer representatief voor de werkelijkheid.
2015 Totaal
152.258,00
9.578,00
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2015 Kwalitatief

2014 Totaal
150.767,00

2014 Kwalitatief

9.553,00

NL

Prioritaire as
Investeringsprioriteit

As 2 – Het ondernemerschap versterken en de ontwikkeling van de KMO’s in de groeisectoren verbeteren
3d - Ondersteuning van de capaciteit van kmo's om te groeien op de regionale, nationale en internationale markten, en deel te nemen aan innovatieprocessen

Tabel 3 A: Gemeenschappelijke en programmaspecifieke outputindicatoren voor het EFRO, het ESF en het Cohesiefonds (per prioritaire as,
investeringsprioriteit, uitgesplitst per regiocategorie voor het EFRO) - Axe 2 / 3d
(1) ID
F

S

F

S

F

S

F

S

Indicator

Meeteenheid

Regiocategorie

CO01 Productieve
investering: Ondernemingen Meer
Aantal ondernemingen dat
ontwikkeld
steun ontvangt
CO01 Productieve
investering: Ondernemingen Meer
Aantal ondernemingen dat
ontwikkeld
steun ontvangt

Streefwaarde
Streefwaarde
Streefwaarde
(2023) totaal (2023) mannen (2023) vrouwen
250,00

2017
2017
2017
Opmerkingen
Totaal
Mannen Vrouwen
40,00
0,00
0,00 Indicator gevoed door indicator CO04

250,00

200,00

0,00

CO02 Productieve
investering: Ondernemingen Meer
Aantal ondernemingen dat
ontwikkeld
subsidies ontvangt
CO02 Productieve
investering: Ondernemingen Meer
Aantal ondernemingen dat
ontwikkeld
subsidies ontvangt

100,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

CO04 Productieve
investering: Ondernemingen Meer
Aantal ondernemingen dat
ontwikkeld
niet-financiële
steun
ontvangt

150,00

40,00

0,00

CO04 Productieve
investering:
Aantal ondernemingen dat
niet-financiële
steun
ontvangt
CO39 Stedelijke
ontwikkeling:
Publieke of commerciële
gebouwen gebouwd
of
gerenoveerd in stedelijke
gebieden
CO39 Stedelijke
ontwikkeling:
Publieke of commerciële
gebouwen gebouwd
of
gerenoveerd in stedelijke
gebieden

150,00

200,00

0,00

Ondernemingen Meer
ontwikkeld

Vierkante
meter

Meer
ontwikkeld

14.600,00

0,00

0,00

Vierkante
meter

Meer
ontwikkeld

14.600,00

18.870,00

0,00

0,00 In 2017 werd voor twee projecten een overeenkomst gesloten, wat
toelaat de streefwaarde van de projecten (voor 2023) voor deze
indicator te verhogen ten opzichte van de in het rapport van 2016
ingeschatte waarden.
0,00 Momenteel kan geen enkel project als volledig afgerond worden
beschouwd.
0,00 De streefwaarde voor 2023 wordt enkel bepaald door de
realisatievoorspellingen van de financiële tools. Aangezien de
tools in 2017 nog niet werden gekozen bedraagt deze waarde dus
0, maar ze zal vanaf het rapport 2018 toenemen met de
realisatievoorspellingen bepaald door de operatoren die met deze
tools zijn belast.
0,00 De drie projecten "Dev Up Team", "Alife" en "ONCO TRA
BRU" laten toe deze indicator te vervolledigen vanaf 2016, het
jaar waarin hun sociaaleconomische activiteiten van start zijn
gegaan.
0,00 In 2017 werd voor twee projecten een overeenkomst gesloten, wat
toelaat de streefwaarde van de projecten (voor 2023) voor deze
indicator te verhogen ten opzichte van de in het rapport van 2016
ingeschatte waarden.
0,00 Momenteel kan geen enkel project als volledig afgerond worden
beschouwd.

0,00 Wijziging nr. 2 van het Programma (voorgelegd op 28.02.2017)
liet toe de indicator Bx2 "Aantal uitgeruste m² (door het
programma) ter beschikking gesteld van de filières op sites van
minstens 500 m²" te vervangen door de gemeenschappelijke
indicator CO39 die in dit rapport wordt vermeld.

(1) S=Cumulatieve waarde — door geselecteerde concrete acties te verwezenlijken outputs [prognose verstrekt door begunstigden], F=Cumulatieve
waarde — door concrete acties verwezenlijkte outputs [daadwerkelijke verwezenlijking]

NL
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(1) ID
F
S
F
S
F
S
F
S

CO01
CO01
CO02
CO02
CO04
CO04
CO39

Indicator

Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat niet-financiële steun ontvangt
Productieve investering: Aantal ondernemingen dat niet-financiële steun ontvangt
Stedelijke ontwikkeling: Publieke of commerciële gebouwen gebouwd of gerenoveerd in
stedelijke gebieden
CO39 Stedelijke ontwikkeling: Publieke of commerciële gebouwen gebouwd of gerenoveerd in
stedelijke gebieden

NL

2016
Totaal
27,00
141,00
0,00
0,00
27,00
141,00
0,00

2016
Mannen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2016
Vrouwen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2015
Totaal
0,00
81,00
0,00
0,00
0,00
81,00
0,00

2015
Mannen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2015
Vrouwen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

18.870,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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2014
Totaal

2014
Mannen

2014
Vrouwen

NL

Prioritaire as
Investeringsprioriteit
Specifieke doelstelling

As 2 – Het ondernemerschap versterken en de ontwikkeling van de KMO’s in de groeisectoren verbeteren
3d - Ondersteuning van de capaciteit van kmo's om te groeien op de regionale, nationale en internationale markten, en deel te nemen aan innovatieprocessen
SD2.2 – De ontwikkeling van KMO’s begeleiden, met inbegrip van projecten binnen de sociale economie

Tabel 1: Resultaatindicatoren voor het EFRO en het Cohesiefonds (per prioritaire as en per specifieke doelstelling); geldt ook voor prioritaire as technische
bijstand
ID

Indicator

Meeteenheid

Regiocategorie

Bruto toegevoegde
waarde aan basisprijs
(marktprijs)

In miljoenen euro

Meer
ontwikkeld

9.728,00

2011

14.000,00

SD2.2

Aantal faillissementen
van ondernemingen in
het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest
in de sectoren met
toekomst

Percentage
(aantal
faillissementen /
aantal
vestigingen)

Meer
ontwikkeld

3,49% (aantal
failssementen/aantal
actieve btw-plichtigen)

2011

onder de drempel van
3,50% te blijven (aantal
faillissementen/aantal
actieve btw-plichtigen)

ID

Indicator

Bx6

Bruto toegevoegde waarde aan basisprijs (marktprijs)

OS2.2

Aantal faillissementen van ondernemingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de sectoren met toekomst

Bx6

NL

Uitgangswaarde

Referentiejaar

Streefwaarde voor 2023

2016 Totaal
13.036,50

19

2017
Totaal

2017
Kwalitatief

Opmerkingen
De waarde voor 2017 is nog niet beschikbaar.
Wijziging nr. 3 van het Programma (reeds voorgesteld aan
de evaluatie-eenheid en aan het Toezichtcomité) zal
toelaten
(1) het referentiejaar en de referentiewaarde te vervangen
(2013 = 12 633)
(2) de streefwaarde te vervangen (2023 = 15 683)
De basisgegevens zouden een regelmatige, zelfs jaarlijkse,
herziening van de reeks kunnen noodzaken.
De waarde voor 2017 is nog niet beschikbaar. De
oorspronkelijk voor de referentiewaarde voorgestelde
formule is niet correct. Firma's of zelfstandigen zonder
loontrekkenden kunnen failliet gaan, maar zijn niet
opgenomen in de vestigingen. De in 2016 berekende cijfers
betreffen het aantal faillissementen in de beloftevolle
filières van het jaar "y", gedeeld door het gemiddelde aantal
btw-plichtigen actief in die beloftevolle filières in de loop
van dat jaar y. Een wijziging nr. 3 van het Programma
(reeds voorgesteld aan de evaluatie-eenheid en binnenkort
aan het Toezichtcomité) betreft (1) een nieuw referentiejaar
en een nieuwe referentiewaarde (2013 = 3,58) en (2)
wijzigt het opschrift van de streefwaarde in "Onder de
drempelwaarde van 3,50% gaan en blijven (aantal
faillissementen/aantal actieve btw-plichtigen)".

2016 Kwalitatief

2,61

2015 Totaal
12.952,00

2015 Kwalitatief

2,75%

2014 Totaal
12.634,00

2014 Kwalitatief

3,04%

NL

Prioritaire as
Investeringsprioriteit

As 3 – Ondersteunen van de ontwikkeling van een circulaire economie en het rationeel gebruik van grondstoffen in de groeisectoren
4b - Het bevorderen van energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie in bedrijven

Tabel 3 A: Gemeenschappelijke en programmaspecifieke outputindicatoren voor het EFRO, het ESF en het Cohesiefonds (per prioritaire as,
investeringsprioriteit, uitgesplitst per regiocategorie voor het EFRO) - Axe 3 / 4b
(1) ID
F

S

F

S

Indicator

CO01 Productieve investering: Aantal
ondernemingen
dat
steun
ontvangt
CO01 Productieve investering: Aantal
ondernemingen
dat
steun
ontvangt
CO04 Productieve investering: Aantal
ondernemingen
dat
nietfinanciële steun ontvangt
CO04 Productieve investering: Aantal
ondernemingen
dat
nietfinanciële steun ontvangt

Meeteenheid

Regiocategorie

Ondernemingen Meer
ontwikkeld

Streefwaarde
(2023) totaal
250,00

Streefwaarde
(2023) mannen

Streefwaarde
(2023) vrouwen

2017
2017
2017
Opmerkingen
Totaal Mannen Vrouwen
104,00
0,00
0,00 Deze indicator hangt samen met de indicator CO04, die
hem automatisch voedt.

Ondernemingen Meer
ontwikkeld

250,00

245,00

0,00

0,00

Ondernemingen Meer
ontwikkeld

250,00

104,00

0,00

Ondernemingen Meer
ontwikkeld

250,00

245,00

0,00

0,00 Een project dat deze indicator voedt, zal deze indicator
vanaf 2016 vervolledigen. Vanaf 2017 zullen ook de
andere 2 projecten deze indicator kunnen vervolledigen.
0,00 De huidige geconventioneerde projecten dragen meer dan
gepland bij aan deze indicator.
De projecten die deze indicator voeden, zijn:
* F31-01 Irisphère
* F31-02 BoerenBruxselPaysans
* F31-03 BruGeo

(1) S=Cumulatieve waarde — door geselecteerde concrete acties te verwezenlijken outputs [prognose verstrekt door begunstigden], F=Cumulatieve
waarde — door concrete acties verwezenlijkte outputs [daadwerkelijke verwezenlijking]
(1) ID
F
S
F
S

Indicator

CO01 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt
CO01 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt
CO04 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat niet-financiële steun
ontvangt
CO04 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat niet-financiële steun
ontvangt

NL

2016
Totaal
6,00
240,00
6,00

2016
Mannen
0,00
0,00
0,00

2016
Vrouwen
0,00
0,00
0,00

2015
Totaal
0,00
215,00
0,00

2015
Mannen
0,00
0,00
0,00

2015
Vrouwen
0,00
0,00
0,00

240,00

0,00

0,00

215,00

0,00

0,00
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2014
Totaal

2014
Mannen

2014
Vrouwen

NL

Prioritaire as
Investeringsprioriteit
Specifieke doelstelling

As 3 – Ondersteunen van de ontwikkeling van een circulaire economie en het rationeel gebruik van grondstoffen in de groeisectoren
4b - Het bevorderen van energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie in bedrijven
SD3.1 – Ondersteuning van de energietransitie van de Brusselse KMO’s

Tabel 1: Resultaatindicatoren voor het EFRO en het Cohesiefonds (per prioritaire as en per specifieke doelstelling); geldt ook voor prioritaire as technische
bijstand
ID

Indicator

SD3.1

Totaal finaal
energieverbruik van de
tertiaire handelssector
en industriesector

ID

Indicator

SD3.1

Totaal finaal energieverbruik van de tertiaire handelssector en
industriesector

NL

Meeteenheid

Regiocategorie

GWh

Meer
ontwikkeld

Uitgangswaarde
3642,2 (tertiaire
marchand) + 596
(industrie)

2016
Totaal

Referentiejaar
2011

Streefwaarde
voor 2023
diminution de
6%

2016
Kwalitatief

2015
Totaal

2017
Totaal

2017
Kwalitatief

Opmerkingen
De waarden voor 2016 en 2017 zijn nog niet beschikbaar. De huidige indicator
is ontoereikend omdat hij gedeeltelijk beïnvloed wordt door het klimaat (via de
verwarmingsnoden van de tertiaire privésector) en hij voegt twee sectoren met
erg uiteenlopende activiteiten samen. In het kader van een wijziging nr. 3 van
het Programma (reeds voorgesteld aan de evaluatie-eenheid en binnenkort aan
het Toezichtcomité) wordt voorgesteld om (1) het klimaateffect op het verbruik
van de tertiaire privésector te corrigeren (niet voor de industrie, die veel minder
van het klimaat afhankelijk is) en (2) de indicator op te splitsen in twee
specifieke sectorale indicatoren. De referentiejaren en de referentiewaarden
moeten als volgt worden aangepast: 2013 = 4000 (tertiaire privésector) en 2013
= 613 (industrie).
Belangrijke opmerking: er zijn 2 methodologische breuken (2013-2014 en
2014-2015).

2015 Kwalitatief
3.308 (tertiaire marchand) + 696
(industriel)
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2014
Totaal

2014 Kwalitatief
4.116 (tertiaire privésector) + 701
(industrie)

NL

Prioritaire as
Investeringsprioriteit

As 3 – Ondersteunen van de ontwikkeling van een circulaire economie en het rationeel gebruik van grondstoffen in de groeisectoren
4c - Ondersteuning van energie-efficiëntie, slim energiebeheer en het gebruik van hernieuwbare energie in openbare infrastructuur, met inbegrip van openbare
gebouwen, en in de woningbouwsector

Tabel 3 A: Gemeenschappelijke en programmaspecifieke outputindicatoren voor het EFRO, het ESF en het Cohesiefonds (per prioritaire as,
investeringsprioriteit, uitgesplitst per regiocategorie voor het EFRO) - Axe 3 / 4c
(1) ID

F

S

Indicator

Meeteenheid Regiocategorie

CO32 Energie-efficiëntie:
kWh/jaar
Afname van jaarlijks
primair energieverbruik
van openbare gebouwen
CO32 Energie-efficiëntie:
kWh/jaar
Afname van jaarlijks
primair energieverbruik
van openbare gebouwen

Streefwaarde
(2023) totaal

Streefwaarde
(2023) mannen

Streefwaarde
(2023)
vrouwen

2017 Totaal

2017
2017
Mannen Vrouwen

Opmerkingen

Meer
ontwikkeld

4.793.018,00

0,00

0,00

0,00 Momenteel kan geen enkel project als volledig afgerond worden
beschouwd.

Meer
ontwikkeld

4.793.018,00

1.575.327,00

0,00

0,00 Overeenkomstig wijziging nr. 2 van het Programma worden de
verwezenlijkingen van bepaalde projecten over twee verschillende
assen verdeeld. In dit stadium betreft die mogelijkheid met name de
projecten "Beer Palace" en "Abbaye de Forest". De overeenkomst
voorziet erin dat deze projecten gevoed worden door as 3 en respectievelijk - assen 2 en 4. Hierdoor kunnen de verwezenlijkingen
van deze projecten op het vlak van het verbeteren van de
energieprestaties geïntegreerd worden in de indicator C032 - Afname
van het jaarlijks primair energieverbruik van openbare gebouwen. De
streefwaarde 2023 voor het project "Beer Palace" is al opgenomen in

F

S

F

CO34 Reductie van uitstoot van Ton CO2eq
broeikasgassen Geschatte
jaarlijkse daling van
BKG
CO34 Reductie van uitstoot van Ton CO2eq
broeikasgassen Geschatte
jaarlijkse daling van
BKG

Meer
ontwikkeld

3.228,00

0,00

0,00

Meer
ontwikkeld

3.228,00

372,43

0,00

Bx3

Meer
ontwikkeld

NL

Aantal instellingen dat
heeft deelgenomen aan
een sensibiliserings-,

Institution

100,00

0,00

22

0,00

de waarde van 2017. Voor het project "Abbaye de Forest" kon de
streefwaarde 2023 nog niet nauwkeurig worden vastgelegd.
0,00 Momenteel kan geen enkel project als volledig afgerond worden
beschouwd.

0,00 Overeenkomstig de wijziging nr. 2 van het Programma worden de
verwezenlijkingen van bepaalde projecten over twee verschillende
assen verdeeld. In dit stadium betreft die mogelijkheid met name de
projecten "Beer Palace" en "Abbaye de Forest". De overeenkomst
voorziet erin dat deze projecten gevoed worden door as 3 en respectievelijk - assen 2 en 4. Hierdoor kunnen de verwezenlijkingen
van deze projecten op het vlak van het verbeteren van de
energieprestaties (en dus vermindering van de uitstoot van
broeikasgassen) geïntegreerd worden in de indicator C034 - Reductie
van de uitstoot van broeikasgassen Geschatte jaarlijkse reductie van de
uitstoot van broeikasgassen. De streefwaarden voor deze projecten
konden daarentegen nog niet nauwkeurig vastgelegd worden.
0,00 Momenteel kan geen enkel project als volledig afgerond worden
beschouwd.

NL

(1) ID

Indicator

Meeteenheid Regiocategorie

Streefwaarde
(2023) totaal

Streefwaarde
(2023) mannen

Streefwaarde
(2023)
vrouwen

2017 Totaal

2017
2017
Mannen Vrouwen

Opmerkingen

begeleidings- of
coachingsactie
S

Bx3

Aantal instellingen dat
heeft deelgenomen aan
een sensibiliserings-,
begeleidings- of
coachingsactie

Institution

Meer
ontwikkeld

100,00

6,00

0,00

0,00 Tijdens de selectieperiode konden helaas niet meer projecten
geselecteerd worden die aan deze indicator bijdragen.

(1) S=Cumulatieve waarde — door geselecteerde concrete acties te verwezenlijken outputs [prognose verstrekt door begunstigden], F=Cumulatieve
waarde — door concrete acties verwezenlijkte outputs [daadwerkelijke verwezenlijking]
(1) ID
F
S
F
S
F

S

Indicator

CO32 Energie-efficiëntie: Afname van jaarlijks primair energieverbruik van openbare
gebouwen
CO32 Energie-efficiëntie: Afname van jaarlijks primair energieverbruik van openbare
gebouwen
CO34 Reductie van uitstoot van broeikasgassen Geschatte jaarlijkse daling van BKG
CO34 Reductie van uitstoot van broeikasgassen Geschatte jaarlijkse daling van BKG
Bx3
Aantal instellingen dat heeft deelgenomen aan een sensibiliserings-, begeleidings- of
coachingsactie
Bx3

NL

Aantal instellingen dat heeft deelgenomen aan een sensibiliserings-, begeleidings- of
coachingsactie

2016
Totaal
0,00

2016
Mannen
0,00

2016
Vrouwen
0,00

2015
Totaal
0,00

2015
Mannen
0,00

2015
Vrouwen
0,00

84.378,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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2014
Totaal

2014
Mannen

2014
Vrouwen

NL

Prioritaire as

As 3 – Ondersteunen van de ontwikkeling van een circulaire economie en het rationeel gebruik van grondstoffen in de groeisectoren

Investeringsprioriteit
Specifieke
doelstelling

4c - Ondersteuning van energie-efficiëntie, slim energiebeheer en het gebruik van hernieuwbare energie in openbare infrastructuur, met inbegrip van openbare
gebouwen, en in de woningbouwsector
As 3 – Ondersteunen van de ontwikkeling van een circulaire economie en het rationeel gebruik van grondstoffen in de groeisectoren

Tabel 1: Resultaatindicatoren voor het EFRO en het Cohesiefonds (per prioritaire as en per specifieke doelstelling); geldt ook voor prioritaire as technische
bijstand
ID
SD3

Indicator

Meeteenheid

Totaal finaal
energieverbruik van de
openbare sector en de
huisvesting

Regiocategorie

GWh PCI

Uitgangswaarde

Meer
ontwikkeld

ID

Indicator

SD3.2

Totaal finaal energieverbruik van de openbare sector en de
huisvesting

NL

Referentiejaar

1068,3 (openbare
sector) + 7734,3
(huisvesting)

2016
Totaal

Streefwaarde
voor 2023

2011

2017
Totaal

Vermindering
met 5%

2016
Kwalitatief

2015
Totaal

2017
Kwalitatief

Opmerkingen
De waarden voor 2016 en 2017 zijn nog niet beschikbaar. De huidige indicator is
ontoereikend omdat hij sterk beïnvloed wordt door het klimaat (via de
verwarmingsbehoeften van de openbare besturen en de huisvesting) en hij twee erg
uiteenlopende situaties samenvoegt. Er wordt voorgesteld om in het kader van een
wijziging nr. 3 van het Programma (reeds voorgesteld aan de evaluatie-eenheid en
binnenkort aan het Toezichtcomité) het klimaateffect op het verbruik te corrigeren,
en de indicator op te splitsen in twee specifieke sectorale indicatoren. De
referentiejaren en de referentiewaarden moeten als volgt worden aangepast: 2013 =
1169 (openbare besturen) en 2013 = 8145 (huisvesting). Belangrijke opmerking: er
waren twee methodologische breuken (2013-2014 en 2014-2015) tussen 2014 en
2015, want de berekeningswijze van het energieverbruik werd volledig herzien.
2015 Kwalitatief

1.112 (admin publiques) + 7.559
(logement)

24

2014
Totaal

2014 Kwalitatief
1.105 (admin publiques) + 7.712
(logement)

NL

Prioritaire as
Investeringsprioriteit

As 3 – Ondersteunen van de ontwikkeling van een circulaire economie en het rationeel gebruik van grondstoffen in de groeisectoren
4e - Bevordering van koolstofarme strategieën voor alle soorten grondgebied, met name voor de stedelijke gebieden, inclusief het bevorderen van duurzame
multimodale stedelijke mobiliteit en beperkingsrelevante aanpassingsmaatregelen

Tabel 3 A: Gemeenschappelijke en programmaspecifieke outputindicatoren voor het EFRO, het ESF en het Cohesiefonds (per prioritaire as,
investeringsprioriteit, uitgesplitst per regiocategorie voor het EFRO) - Axe 3 / 4e
(1) ID
F
S

Indicator

Meeteenheid Regiocategorie

CO14 Wegen: Totale lengte opnieuw km
aangelegde of verbeterde wegen
CO14 Wegen: Totale lengte opnieuw km
aangelegde of verbeterde wegen

Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld

Streefwaarde
Streefwaarde
(2023) totaal
(2023) mannen
15,00
15,00

Streefwaarde 2017 Totaal
2017
2017
Opmerkingen
(2023) vrouwen
Mannen Vrouwen
0,00
0,00
0,00 Momenteel werd geen enkel project volledig afgerond.
15,00

0,00

0,00 Wijziging 2, goedgekeurd door de Commissie eind 2017,
werd aan deze indicator toegevoegd bij de SD 3.3. Deze
indicator wordt gevoed door het project "Requalification de

F

S

F

S

F

S

F

CO32 Energie-efficiëntie: Afname van kWh/jaar
jaarlijks primair energieverbruik
van openbare gebouwen
CO32 Energie-efficiëntie: Afname van kWh/jaar
jaarlijks primair energieverbruik
van openbare gebouwen

Meer
ontwikkeld

3.594.764,00

0,00

0,00

Meer
ontwikkeld

3.594.764,00

3.472.200,00

0,00

CO34 Reductie van uitstoot van Ton CO2eq
broeikasgassen
Geschatte
jaarlijkse daling van BKG
CO34 Reductie van uitstoot van Ton CO2eq
broeikasgassen
Geschatte
jaarlijkse daling van BKG

Meer
ontwikkeld

2.421,00

0,00

0,00

Meer
ontwikkeld

2.421,00

0,00

0,00

CO38 Stedelijke ontwikkeling: Open
ruimte gecreëerd of opgeknapt
in stedelijke gebieden
CO38 Stedelijke ontwikkeling: Open
ruimte gecreëerd of opgeknapt
in stedelijke gebieden

0,00 Wijziging 2, goedgekeurd door de Commissie eind 2017,
werd aan deze indicator toegevoegd bij de SD 3.3. Deze
indicator wordt gevoed door het project "Casernes - Cité
Universitaire Internationale".
0,00 Momenteel is geen enkel project volledig afgerond.

0,00 Wijziging 2, goedgekeurd door de Commissie eind 2017,
werd aan deze indicator toegevoegd bij de SD 3.3. Deze
indicator wordt gevoed door het project "Casernes - Cité

Vierkante
meter

Meer
ontwikkeld

4.500,00

0,00

0,00

Vierkante
meter

Meer
ontwikkeld

4.500,00

198.022,00

0,00

CO39 Stedelijke
ontwikkeling: Vierkante
Publieke
of
commerciële meter
gebouwen
gebouwd
of
gerenoveerd
in
stedelijke

Meer
ontwikkeld

5.000,00

0,00

0,00

NL

la Véloroute Nord-Sud".
0,00 Momenteel is geen enkel project volledig afgerond.
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Universitaire Internationale", maar de streefwaarde kon
nog niet bepaald worden.
0,00 Momenteel is geen enkel project volledig afgerond.

0,00 De geselecteerde projecten en voornamelijk het project
"Hippodrome Renaissance" overstijgen de aanvankelijke
ambities van het Programma ruimschoots, in de eerste
plaats dankzij de kansen die ze bieden.
Wijziging 3 van het OP stelt voor om de indicator CO38 te
schrappen in de as 3, en hem over te nemen in de as 3bis,
SD3.4.
0,00 Momenteel is geen enkel project volledig afgerond.

NL

(1) ID

S

Indicator

Meeteenheid Regiocategorie

gebieden
CO39 Stedelijke
ontwikkeling: Vierkante
Publieke
of
commerciële meter
gebouwen
gebouwd
of
gerenoveerd
in
stedelijke
gebieden

Meer
ontwikkeld

Streefwaarde
(2023) totaal

Streefwaarde
(2023) mannen

Streefwaarde 2017 Totaal
(2023) vrouwen

2017
Mannen

7.000,00

0,00

5.000,00

2017
Vrouwen

Opmerkingen

0,00 Wijziging 2, goedgekeurd door de Commissie eind 2017,
werd aan deze indicator toegevoegd bij de SD 3.3. Deze
indicator wordt gevoed door het project "Casernes - Cité

Universitaire Internationale".
(1) S=Cumulatieve waarde — door geselecteerde concrete acties te verwezenlijken outputs [prognose verstrekt door begunstigden], F=Cumulatieve
waarde — door concrete acties verwezenlijkte outputs [daadwerkelijke verwezenlijking]
(1) ID
F
S
F
S
F
S
F
S
F
S

Indicator

CO14 Wegen: Totale lengte opnieuw aangelegde of verbeterde wegen
CO14 Wegen: Totale lengte opnieuw aangelegde of verbeterde wegen
CO32 Energie-efficiëntie: Afname van jaarlijks primair energieverbruik van openbare
gebouwen
CO32 Energie-efficiëntie: Afname van jaarlijks primair energieverbruik van openbare
gebouwen
CO34 Reductie van uitstoot van broeikasgassen Geschatte jaarlijkse daling van BKG
CO34 Reductie van uitstoot van broeikasgassen Geschatte jaarlijkse daling van BKG
CO38 Stedelijke ontwikkeling: Open ruimte gecreëerd of opgeknapt in stedelijke gebieden
CO38 Stedelijke ontwikkeling: Open ruimte gecreëerd of opgeknapt in stedelijke gebieden
CO39 Stedelijke ontwikkeling: Publieke of commerciële gebouwen gebouwd of gerenoveerd in
stedelijke gebieden
CO39 Stedelijke ontwikkeling: Publieke of commerciële gebouwen gebouwd of gerenoveerd in
stedelijke gebieden

NL

2016
Totaal

0,00
202.772,00
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2016
Mannen

0,00
0,00

2016
Vrouwen

0,00
0,00

2015
Totaal

0,00
0,00

2015
Mannen

0,00
0,00

2015
Vrouwen

2014
Totaal

2014
Mannen

2014
Vrouwen

0,00
0,00

NL

Prioritaire as
Investeringsprioriteit
Specifieke
doelstelling

As 3 – Ondersteunen van de ontwikkeling van een circulaire economie en het rationeel gebruik van grondstoffen in de groeisectoren
4e - Bevordering van koolstofarme strategieën voor alle soorten grondgebied, met name voor de stedelijke gebieden, inclusief het bevorderen van duurzame
multimodale stedelijke mobiliteit en beperkingsrelevante aanpassingsmaatregelen
SD3.3 – De milieukwaliteit verbeteren van de stedelijke gebieden

Tabel 1: Resultaatindicatoren voor het EFRO en het Cohesiefonds (per prioritaire as en per specifieke doelstelling); geldt ook voor prioritaire as technische
bijstand
ID

Indicator

SD3.3

Het bevolkingsaandeel in
de buurt van een groene
zone dat voor het publiek
toegankelijk is

Meeteenheid

Regiocategorie

%

Meer
ontwikkeld

Uitgangswaarde
81,75

Referentiejaar
2012

Streefwaarde
voor 2023
83,75

2017
Totaal

2017
Kwalitatief

Opmerkingen
Het Programma voorzag in een jaarlijkse rapportering, maar we stellen vast dat
de gegevensbank met betrekking tot de groene ruimtes spijtig genoeg niet
bijgewerkt wordt en dus niet toelaat de indicator te berekenen. Bij gebrek aan
een relevante indicator voor dit type acties, en gelet op het relatieve belang van
andere acties binnen dezelfde SD, zou wijziging nr. 3 van het OP moeten
voorstellen deze indicator te schrappen en hem te vervangen door een
resultaatsindicator die getuigt van een verbetering van de zachte mobiliteit (die
ook onder deze SD valt) en waarvoor een tijdreeks beschikbaar is. De indicator
zou er als volgt uitzien: "Gemiddeld aantal fietsers per kruispunt en per uur",
referentiewaarde 2013 = 159. Waarden 2014 = 204, 2015 = 214, 2016 = 280,
2017 = 282.

ID

Indicator

SD3.3

Het bevolkingsaandeel in de buurt van een groene zone dat voor het publiek toegankelijk is

NL

2016 Totaal

27

2016 Kwalitatief

2015 Totaal

2015 Kwalitatief

2014 Totaal

2014 Kwalitatief

NL

Prioritaire as

As 3 – Ondersteunen van de ontwikkeling van een circulaire economie en het rationeel gebruik van grondstoffen in de groeisectoren

Investeringsprioriteit

6e - Het nemen van maatregelen ter verbetering van de stedelijke omgeving, om steden te revitaliseren, vervallen industrieterreinen te saneren en te ontsmetten
(inclusief conversiegebieden), luchtvervuiling te verminderen en geluidsbeperkende maatregelen te bevorderen

Tabel 3 A: Gemeenschappelijke en programmaspecifieke outputindicatoren voor het EFRO, het ESF en het Cohesiefonds (per prioritaire as,
investeringsprioriteit, uitgesplitst per regiocategorie voor het EFRO) - Axe 3 / 6e
(1) ID Indicator

Meeteenheid

Regiocategorie

Streefwaarde (2023) totaal

Streefwaarde (2023) mannen

Streefwaarde (2023) vrouwen

2017 Totaal

2017 Mannen

2017 Vrouwen

Opmerkingen

(1) S=Cumulatieve waarde — door geselecteerde concrete acties te verwezenlijken outputs [prognose verstrekt door begunstigden], F=Cumulatieve
waarde — door concrete acties verwezenlijkte outputs [daadwerkelijke verwezenlijking]
(1)

ID

NL

Indicator

2016 Totaal

2016 Mannen

2016 Vrouwen

2015 Totaal
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2015 Mannen

2015 Vrouwen

2014 Totaal

2014 Mannen

2014 Vrouwen

NL

Prioritaire as
Investeringsprioriteit
Specifieke
doelstelling

As 3 – Ondersteunen van de ontwikkeling van een circulaire economie en het rationeel gebruik van grondstoffen in de groeisectoren
6e - Het nemen van maatregelen ter verbetering van de stedelijke omgeving, om steden te revitaliseren, vervallen industrieterreinen te saneren en te ontsmetten
(inclusief conversiegebieden), luchtvervuiling te verminderen en geluidsbeperkende maatregelen te bevorderen
SD3.4 – Ondersteuning van de verbetering van het stedelijk leefmilieu via de sanering van verontreinigde bodems en verlaten industrieterreinen

Tabel 1: Resultaatindicatoren voor het EFRO en het Cohesiefonds (per prioritaire as en per specifieke doelstelling); geldt ook voor prioritaire as technische
bijstand
ID

Indicator

SD3.4

Percentage saneringsprojecten in verhouding met het totaal aantal projecten van
bodembewerking (= project risicobeheer + saneringsproject)

ID

Indicator

SD3.4

Percentage saneringsprojecten in verhouding met het totaal aantal projecten van bodembewerking (= project risicobeheer +
saneringsproject)

NL

Meeteenheid

Regiocategorie

percentage

Meer
ontwikkeld

Uitgangswaarde
0,00

2016
Totaal

29

Referentiejaar
2013

2016
Kwalitatief

Streefwaarde voor
2023
0,00

2015
Totaal

2017
Totaal

2015
Kwalitatief

2017
Kwalitatief

2014
Totaal

Opmerkingen

2014
Kwalitatief

NL

Prioritaire as
Investeringsprioriteit

As 4 – Het levenskader verbeteren van de kwetsbare buurten en bevolkingsgroepen
9a - Het investeren in de gezondheids- en sociale infrastructuur dat bijdraagt tot de nationale, regionale en lokale ontwikkeling, het verminderen van ongelijkheden
wat de gezondheidsstatus betreft, het bevorderen van sociale insluiting door een betere toegankelijkheid van sociale, culturele en recreationele diensten en de
overgang van institutionele naar gemeenschapsgerichte diensten

Tabel 3 A: Gemeenschappelijke en programmaspecifieke outputindicatoren voor het EFRO, het ESF en het Cohesiefonds (per prioritaire as,
investeringsprioriteit, uitgesplitst per regiocategorie voor het EFRO) - Axe 4 / 9a
(1) ID

F

Indicator

Meeteenheid Regiocategorie

Streefwaarde
(2023) totaal

Streefwaarde
(2023) mannen

Streefwaarde
(2023)
vrouwen

2017
Totaal

2017
2017
Mannen Vrouwen

Opmerkingen

Vierkante
meter

2.400,00

0,00

0,00

0,00 Momenteel kan het project niet als volledig
afgerond worden beschouwd.

Vierkante
meter

2.400,00

2.400,00

0,00

0,00

F

CO39 Stedelijke ontwikkeling: Publieke of commerciële
gebouwen gebouwd of gerenoveerd in stedelijke
gebieden
CO39 Stedelijke ontwikkeling: Publieke of commerciële
gebouwen gebouwd of gerenoveerd in stedelijke
gebieden
Bx8
Aantal scoiale eerstelijnscentra voor globale
gezondheidszorg (fysiek en mentaal), waarmee
tegemoet wordt gekomen aan de problemen
waarmee kwetsbare bevolkingsgroepen te maken
hebben (waaronder vluchtelingen, asielzoekers,
mensen zonder papieren of zonder administratieve
status) in de achtergestelde wijken

Nombre

Meer
ontwikkeld

50.000,00

212,00

0,00

0,00 De vzw Médecins du Monde heeft in 2017
tijdelijke sociale centra opgezet in de gemeenten
Sint-Jans-Molenbeek en Anderlecht. Bovendien
komt de vzw tegemoet aan de eerstelijnsnoden
dankzij
gedecentraliseerde
permanenties
(medibus) die zeer dicht bij de doelgroep
worden verwezenlijkt.

S

Bx8

Nombre

Meer
ontwikkeld

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

S

Aantal scoiale eerstelijnscentra voor globale
gezondheidszorg (fysiek en mentaal), waarmee
tegemoet wordt gekomen aan de problemen
waarmee kwetsbare bevolkingsgroepen te maken
hebben (waaronder vluchtelingen, asielzoekers,
mensen zonder papieren of zonder administratieve
status) in de achtergestelde wijken

(1) S=Cumulatieve waarde — door geselecteerde concrete acties te verwezenlijken outputs [prognose verstrekt door begunstigden], F=Cumulatieve
waarde — door concrete acties verwezenlijkte outputs [daadwerkelijke verwezenlijking]
(1) ID
F
S
F

Indicator

2016
Totaal

CO39 Stedelijke ontwikkeling: Publieke of commerciële gebouwen gebouwd of gerenoveerd in stedelijke gebieden
CO39 Stedelijke ontwikkeling: Publieke of commerciële gebouwen gebouwd of gerenoveerd in stedelijke gebieden
Bx8
Aantal scoiale eerstelijnscentra voor globale gezondheidszorg (fysiek en mentaal), waarmee tegemoet wordt
gekomen aan de problemen waarmee kwetsbare bevolkingsgroepen te maken hebben (waaronder vluchtelingen,
asielzoekers, mensen zonder papieren of zonder administratieve status) in de achtergestelde wijken

NL

30

0,00

2016
Mannen

0,00

2016
Vrouwen

0,00

2015
Totaal

0,00

2015
Mannen

0,00

2015
Vrouwen

2014
Totaal

2014
Mannen

2014
Vrouwen

0,00

NL

(1) ID
S

Bx8

NL

Indicator
Aantal sociale eerstelijnscentra voor globale gezondheidszorg (fysiek en mentaal), waarmee tegemoet wordt
gekomen aan de problemen waarmee kwetsbare bevolkingsgroepen te maken hebben (waaronder vluchtelingen,
asielzoekers, mensen zonder papieren of zonder administratieve status) in de achtergestelde wijken
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2016
Totaal
50.000,00

2016
Mannen
0,00

2016
Vrouwen
0,00

2015
Totaal
0,00

2015
Mannen
0,00

2015
Vrouwen
0,00

2014
Totaal

2014
Mannen

2014
Vrouwen

NL

Prioritaire as
Investeringsprioriteit

Specifieke
doelstelling

As 4 – Het levenskader verbeteren van de kwetsbare buurten en bevolkingsgroepen
9a - Het investeren in de gezondheids- en sociale infrastructuur dat bijdraagt tot de nationale, regionale en lokale ontwikkeling, het verminderen van ongelijkheden
wat de gezondheidsstatus betreft, het bevorderen van sociale insluiting door een betere toegankelijkheid van sociale, culturele en recreationele diensten en de
overgang van institutionele naar gemeenschapsgerichte diensten
SD4.4 – Een gezondheids- en sociaal aanbod ontwikkelen ten behoeve van kwetsbare bevolkingsgroepen (waaronder vluchtelingen, asielzoekers, mensen zonder
papieren of zonder administratieve status)

Tabel 1: Resultaatindicatoren voor het EFRO en het Cohesiefonds (per prioritaire as en per specifieke doelstelling); geldt ook voor prioritaire as technische
bijstand
ID
Bx7

ID
Bx7

Indicator
Aantal sociale eerstelijnscentra voor globale gezondheidszorg (fysiek en mentaal), waarmee
tegemoet wordt gekomen aan de problemen waarmee kwetsbare bevolkingsgroepen te maken
hebben (waaronder vluchtelingen, asielzoekers, mensen zonder papieren of zonder
administratieve status) in de achtergestelde wijken

Meeteenheid

Regiocategorie

Nombre

Meer
ontwikkeld

Uitgangswaarde

Indicator
Aantal sociale eerstelijnscentra voor globale gezondheidszorg (fysiek en mentaal), waarmee tegemoet wordt gekomen aan de problemen
waarmee kwetsbare bevolkingsgroepen te maken hebben (waaronder vluchtelingen, asielzoekers, mensen zonder papieren of zonder
administratieve status) in de achtergestelde wijken

NL
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0,00

Referentiejaar
2016

2016
Totaal
0,00

Streefwaarde
voor 2023
2,00

2016
Kwalitatief

2015
Totaal
0,00

2017
Totaal
0,00

2015
Kwalitatief

2017
Kwalitatief

2014
Totaal
0,00

Opmerkingen

2014
Kwalitatief

NL

Prioritaire as
Investeringsprioriteit

As 4 – Het levenskader verbeteren van de kwetsbare buurten en bevolkingsgroepen
9b - Steun voor fysieke, economische en sociale sanering van achtergestelde gemeenschappen in stedelijke en plattelandsgebieden

Tabel 3 A: Gemeenschappelijke en programmaspecifieke outputindicatoren voor het EFRO, het ESF en het Cohesiefonds (per prioritaire as,
investeringsprioriteit, uitgesplitst per regiocategorie voor het EFRO) - Axe 4 / 9b
(1) ID
F

S

F

S

Indicator

Meeteenheid Regiocategorie

Streefwaarde
(2023) totaal
8.300,00

Streefwaarde
(2023) mannen

Streefwaarde
(2023) vrouwen

2017
2017
2017
Opmerkingen
Totaal
Mannen Vrouwen
0,00
0,00
0,00 Momenteel kan geen enkel project als volledig afgerond
worden beschouwd.

CO39 Stedelijke ontwikkeling: Publieke
of
commerciële
gebouwen
gebouwd of gerenoveerd in
stedelijke gebieden
CO39 Stedelijke ontwikkeling: Publieke
of
commerciële
gebouwen
gebouwd of gerenoveerd in
stedelijke gebieden
Bx5
Aantal deelnemende
vergaderingen

Vierkante
meter

Meer
ontwikkeld

Vierkante
meter

Meer
ontwikkeld

8.300,00

16.901,00

0,00

Nombre

Meer
ontwikkeld

25,00

37,00

0,00

Bx5

Nombre

Meer
ontwikkeld

25,00

Aantal deelnemende
vergaderingen

0,00 De geselecteerde projecten overstijgen de aanvankelijke
ambities van het Programma ruimschoots, in de eerste
plaats dankzij de kansen die ze bieden en de
aangebrachte medefinanciering.
0,00 De drie projecten "Actie Zoekt Burger", "Move it
Kanaal" en "Abbaye" bieden sinds 2016 aanvullingen
op deze indicator nadat hun sociaaleconomische
activiteiten van start zijn gegaan.

40,00

0,00

0,00

(1) S=Cumulatieve waarde — door geselecteerde concrete acties te verwezenlijken outputs [prognose verstrekt door begunstigden], F=Cumulatieve
waarde — door concrete acties verwezenlijkte outputs [daadwerkelijke verwezenlijking]
(1) ID
F
S
F
S

Indicator

CO39 Stedelijke ontwikkeling: Publieke of commerciële gebouwen gebouwd of gerenoveerd in
stedelijke gebieden
CO39 Stedelijke ontwikkeling: Publieke of commerciële gebouwen gebouwd of gerenoveerd in
stedelijke gebieden
Bx5
Aantal deelnemende vergaderingen
Bx5

NL

Aantal deelnemende vergaderingen

2016
Totaal
0,00

2016
Mannen
0,00

2016
Vrouwen
0,00

2015
Totaal
0,00

2015
Mannen
0,00

2015
Vrouwen
0,00

16.901,00

0,00

0,00

5.430,00

0,00

0,00

12,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,00

0,00

0,00

35,00

0,00

0,00
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2014
Totaal

2014
Mannen

2014
Vrouwen

NL

Prioritaire as
Investeringsprioriteit
Specifieke doelstelling

As 4 – Het levenskader verbeteren van de kwetsbare buurten en bevolkingsgroepen
9b - Steun voor fysieke, economische en sociale sanering van achtergestelde gemeenschappen in stedelijke en plattelandsgebieden
SD4.1 – Het aantal opvangplaatsen verhogen voor het onthaal van jonge kinderen

Tabel 1: Resultaatindicatoren voor het EFRO en het Cohesiefonds (per prioritaire as en per specifieke doelstelling); geldt ook voor prioritaire as technische
bijstand
ID
OS4.1

Indicator

Meeteenheid

Aantal opvangplaatsen die
voor ieder toegankelijk
zijn, per kind

Plaats in
kinderopvang, per
kind (percentage)

Regiocategorie
Meer
ontwikkeld

ID

Indicator

SD4.1

Aantal opvangplaatsen die voor ieder toegankelijk zijn, per kind

NL

Uitgangswaarde
23,80

Referentiejaar
2011

2016 Totaal
24,60

34

Streefwaarde
voor 2023
30,00

2017
Totaal

2016 Kwalitatief

2017
Kwalitatief

Opmerkingen
De waarde voor 2017 is nog niet beschikbaar.
In het kader van wijziging nr. 3 van het OP worden volgende
wijzigingen voorgesteld voor deze indicator:
(1) een herformulering van het opschrift van de indicator: "Totaal
aantal kinderopvangplaatsen per kind in de achtergestelde wijken."
(2) een
herformulering van de meeteenheid: "aantal
kinderopvangplaatsen per 100 kinderen jonger dan 3 jaar". Deze
herformulering verandert de berekening van de indicator niet, maar
maakt ze makkelijker om lezen en begrijpen.
(3) Het referentiejaar en de referentiewaarde worden ook aangepast:
2013 = 19,6

2015 Totaal
22,36

2015 Kwalitatief

2014 Totaal
20,91

2014 Kwalitatief

NL

Prioritaire as
Investeringsprioriteit
Specifieke doelstelling

As 4 – Het levenskader verbeteren van de kwetsbare buurten en bevolkingsgroepen
9b - Steun voor fysieke, economische en sociale sanering van achtergestelde gemeenschappen in stedelijke en plattelandsgebieden
SD4.2 – Vergroten van het aanbod aan culturele infrastructuur en uitrustingen die de stedelijke opwaardering in achtergestelde wijken begeleidt

Tabel 1: Resultaatindicatoren voor het EFRO en het Cohesiefonds (per prioritaire as en per specifieke doelstelling); geldt ook voor prioritaire as technische
bijstand
ID

Indicator

SD4.2

Aantal culturele
instellingen in de
achtergestelde buurten (per
inwoner)

Meeteenheid

Regiocategorie

personen

Meer
ontwikkeld

Uitgangswaarde
1.193,00

ID

Indicator

SD4.2

Aantal culturele instellingen in de achtergestelde buurten (per inwoner)

NL

Referentiejaar
2014

Streefwaarde
voor 2023
1.174,00

2016 Totaal

35

2017
Totaal

2017
Kwalitatief

2016 Kwalitatief

Opmerkingen
De waarden voor 2015, 2016 en 2017 zijn nog niet beschikbaar.
Deze indicator werd gewijzigd in Wijziging 2 van ons Operationeel
Programma 2014-2020 (aantal inwoners per culturele voorziening in de
achtergestelde wijken).
Er is een herziening gaande van de definitie van "culturele voorziening" door
de kennisafdeling van perspective.brussels, in samenwerking met Visit
Brussels. De mogelijkheid om een adequate opvolging te verzekeren van deze
indicator zal dus binnenkort worden onderzocht.

2015 Totaal

2015 Kwalitatief

2014 Totaal
1.193,00

2014 Kwalitatief

NL

Prioritaire as
Investeringsprioriteit
Specifieke doelstelling

As 4 – Het levenskader verbeteren van de kwetsbare buurten en bevolkingsgroepen
9b - Steun voor fysieke, economische en sociale sanering van achtergestelde gemeenschappen in stedelijke en plattelandsgebieden
SD4.3 – De deelname van de inwoners aan de stedelijke dynamiek en de stedenbouwkundige projecten in de achtergestelde wijken versterken

Tabel 1: Resultaatindicatoren voor het EFRO en het Cohesiefonds (per prioritaire as en per specifieke doelstelling); geldt ook voor prioritaire as technische
bijstand
ID
OS4.3

ID
OS4.3

NL

Indicator
Aantal participatieve projecten van ruimtelijke
ontwikkeling

Meeteenheid

Regiocategorie

nombre

Meer
ontwikkeld

Indicator
Aantal participatieve projecten van ruimtelijke ontwikkeling

Uitgangswaarde

Referentiejaar

Streefwaarde
2023

0,00

2016 Totaal
2,00
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2016 Kwalitatief

voor
2,00

2015 Totaal

2017
Totaal
2,00

2015 Kwalitatief

2017
Kwalitatief

Opmerkingen
De 2 projecten:
- F43-01 Actie zoekt
burger
- F43-02 Move it Kanal

2014 Totaal

2014 Kwalitatief

NL

Prioritaire as
Investeringsprioriteit

As 3b - As 3bis: Ondersteunen van de ontwikkeling van een circulaire economie en het rationeel gebruik van grondstoffen in de groeifilières (leefmilieu/rationeel
grondstoffengebruik)
6a - Het investeren in de afvalsector om te voldoen aan de vereisten van het milieuacquis van de Unie, en het aanpakken van de door de lidstaten geïdentificeerde
behoeften aan investeringen die verder gaan dan die vereisten

Tabel 3 A: Gemeenschappelijke en programmaspecifieke outputindicatoren voor het EFRO, het ESF en het Cohesiefonds (per prioritaire as,
investeringsprioriteit, uitgesplitst per regiocategorie voor het EFRO) - Axe3b / 6a
(1) ID
F

S

Indicator

Meeteenheid Regiocategorie

CO17 Vaste afvalstoffen: Ton/jaar
Extra capaciteit voor
het recycleren van
afvalstoffen
CO17 Vaste afvalstoffen: Ton/jaar
Extra capaciteit voor
het recycleren van
afvalstoffen

Meer
ontwikkeld

Meer
ontwikkeld

Streefwaarde
Streefwaarde
Streefwaarde
2017
2017
2017
Opmerkingen
(2023) totaal (2023) mannen (2023) vrouwen Totaal Mannen Vrouwen
5.000,00
0,00
0,00
0,00 Momenteel kan geen enkel project als volledig afgerond worden beschouwd.

5.000,00

0,00

0,00

0,00 Wijziging 2, goedgekeurd door de Commissie eind 2017, werd aan deze
indicator toegevoegd bij de SD 3.5. Deze indicator zal gevoed worden, ten
belope van 5.000 T/jaar, door het project "Nouveau parc à conteneurs régional
au caractère exemplaire et attractif". De streefwaarden van het project zullen
in het rapport opgenomen worden zodra het aanhangsel bij de overeenkomst,
dat het project overhevelt van as 3 naar as 3bis, goedgekeurd is.

(1) S=Cumulatieve waarde — door geselecteerde concrete acties te verwezenlijken outputs [prognose verstrekt door begunstigden], F=Cumulatieve
waarde — door concrete acties verwezenlijkte outputs [daadwerkelijke verwezenlijking]
(1) ID
Indicator
F CO17 Vaste afvalstoffen: Extra capaciteit voor het recycleren van afvalstoffen
S CO17 Vaste afvalstoffen: Extra capaciteit voor het recycleren van afvalstoffen

NL

2016 Totaal 2016 Mannen 2016 Vrouwen 2015 Totaal 2015 Mannen 2015 Vrouwen 2014 Totaal 2014 Mannen 2014 Vrouwen
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Prioritaire as
Investeringsprioriteit
Specifieke
doelstelling

As 3b - As 3bis Ondersteunen van de ontwikkeling van een circulaire economie en het rationeel gebruik van grondstoffen in de groeisectoren (leefmilieu/rationeel
grondstoffengebruik)
6a - Het investeren in de afvalsector om te voldoen aan de vereisten van het milieuacquis van de Unie, en het aanpakken van de door de lidstaten geïdentificeerde
behoeften aan investeringen die verder gaan dan die vereisten
3.5. - Specifieke doelstelling 3.5. De afvalophaling met het oog op de omvorming naar "hulpmiddelen" vergemakkelijken en organiseren

Tabel 1: Resultaatindicatoren voor het EFRO en het Cohesiefonds (per prioritaire as en per specifieke doelstelling); geldt ook voor prioritaire as technische
bijstand
ID

Indicator

SD3.5

Percentage hergebruik
huishoudelijk afval

ID
SD3.5

NL

en

recyclage

van

Meeteenheid

Regiocategorie

%

Meer
ontwikkeld

Indicator
Percentage hergebruik en recyclage van huishoudelijk afval

Uitgangswaarde
39,80

2016 Totaal
36,90

38

Referentiejaar

Streefwaarde
2023

2014

2016 Kwalitatief

voor

2017
Totaal

2017
Kwalitatief

50,00

2015 Totaal
39,90

Opmerkingen
De waarde voor 2017 is nog niet
beschikbaar.

2015 Kwalitatief

2014 Totaal
38,90

2014 Kwalitatief

NL

Prioritaire as
Investeringsprioriteit

As 3b - As 3bis: Ondersteunen van de ontwikkeling van een circulaire economie en het rationeel gebruik van grondstoffen in de groeifilières (leefmilieu/rationeel
grondstoffengebruik)
6e - Het nemen van maatregelen ter verbetering van de stedelijke omgeving, om steden te revitaliseren, vervallen industrieterreinen te saneren en te ontsmetten
(inclusief conversiegebieden), luchtvervuiling te verminderen en geluidsbeperkende maatregelen te bevorderen

Tabel 3 A: Gemeenschappelijke en programmaspecifieke outputindicatoren voor het EFRO, het ESF en het Cohesiefonds (per prioritaire as,
investeringsprioriteit, uitgesplitst per regiocategorie voor het EFRO) - Axe3b / 6e
(1) ID

F

S

Indicator

Meeteenheid Regiocategorie

CO22 Bodemsanering:
Hectaren
Totale oppervlakte
van
gesaneerde
bodem
CO22 Bodemsanering:
Hectaren
Totale oppervlakte
van
gesaneerde
bodem

Streefwaarde
(2023) totaal

Streefwaarde
(2023) mannen

Streefwaarde
(2023)
vrouwen

2017
2017
2017
Totaal Mannen Vrouwen

Opmerkingen

Meer
ontwikkeld

4,77

0,00

0,00

0,00 Momenteel kan geen enkel project als volledig afgerond worden beschouwd.

Meer
ontwikkeld

4,77

0,00

0,00

0,00 Overeenkomstig de wijziging nr. 2 van het Programma worden de
verwezenlijkingen van bepaalde projecten over twee verschillende assen
verdeeld. In dit stadium betreft die mogelijkheid met name de projecten

"Crèche Charbonnage" en "Jardin d'hiver". De overeenkomst voorziet erin dat
deze projecten gevoed worden door as 3bis en - respectievelijk - assen 4 en 3.
Hierdoor zullen de realisaties van deze projecten op het vlak van sanering
opgenomen kunnen worden in de indicator CO22 (Bodemsanering: Totale
oppervlakte van gesaneerde bodem). De streefwaarde 2023 voor deze projecten
kon daarentegen nog niet nauwkeurig vastgelegd worden.

(1) S=Cumulatieve waarde — door geselecteerde concrete acties te verwezenlijken outputs [prognose verstrekt door begunstigden], F=Cumulatieve
waarde — door concrete acties verwezenlijkte outputs [daadwerkelijke verwezenlijking]
(1) ID
F CO22
S CO22

NL

Indicator
Bodemsanering: Totale oppervlakte van gesaneerde bodem
Bodemsanering: Totale oppervlakte van gesaneerde bodem

2016 Totaal

2016 Mannen
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2016 Vrouwen

2015 Totaal

2015 Mannen

2015 Vrouwen

2014 Totaal

2014 Mannen

2014 Vrouwen

NL

Prioritaire as
Investeringsprioriteit
Specifieke
doelstelling

As 3b - As 3bis: Ondersteunen van de ontwikkeling van een circulaire economie en het rationeel gebruik van grondstoffen in de groeifilières (leefmilieu/rationeel
grondstoffengebruik)
6e - Het nemen van maatregelen ter verbetering van de stedelijke omgeving, om steden te revitaliseren, vervallen industrieterreinen te saneren en te ontsmetten
(inclusief conversiegebieden), luchtvervuiling te verminderen en geluidsbeperkende maatregelen te bevorderen
3.4 - Specifieke doelstelling 3.4. : Ondersteuning van de verbetering van het stedelijk leefmilieu via de sanering van verontreinigde bodems en verlaten
industrieterreinen

Tabel 1: Resultaatindicatoren voor het EFRO en het Cohesiefonds (per prioritaire as en per specifieke doelstelling); geldt ook voor prioritaire as technische
bijstand
ID

Indicator

Meeteenheid

Regiocategorie

SD3.4

Percentage saneringsprojecten in
verhouding tot het totale aantal
projecten van bodembewerking (=
project
risicobeheer
+
saneringsproject)

percentage

Meer
ontwikkeld

Uitgangswaarde
53,40

Referentiejaar
2013

Streefwaarde
voor 2023
65,00

2017
Kwalitatief

Opmerkingen
Aangezien de relevantie van deze indicator in vraag werd gesteld, zal
wijziging nr. 3 van het OP voorstellen deze te vervangen door de
volgende indicator: "Cumulatieve evolutie van de behandelde terreinen
binnen de totale tegen 2030 te behandelen oppervlakte". Voor deze
indicator is een tijdreeks beschikbaar. Referentiewaarde 2014 = 44,1.
Streefwaarde 2023 = 77,6. Tijdreeks: 2014 = 44,1, 2015 = 57,1, 2016 =
54,7, 2017 = 62,1

ID

Indicator

SD3.4

Percentage saneringsprojecten in verhouding tot het totale aantal projecten van bodembewerking (= project risicobeheer +
saneringsproject)

NL

2017
Totaal

2016
Totaal

40

2016
Kwalitatief

2015
Totaal

2015
Kwalitatief

2014
Totaal

2014
Kwalitatief

NL

Prioritaire assen voor technische bijstand
Tabel 3 A: Gemeenschappelijke en programmaspecifieke outputindicatoren voor het EFRO, het ESF en het Cohesiefonds (per prioritaire as,
investeringsprioriteit, uitgesplitst per regiocategorie voor het EFRO) - Axe T
Prioritaire as
(1) ID
F

Indicator

AT1 Absorptiecapaciteit

Axe T - Axe Assistance technique
Meeteenheid
pourcentage par
rapport à la n+3

Regiocategorie

Streefwaarde
(2023) totaal
100,00

Streefwaarde
(2023) mannen

Streefwaarde
(2023) vrouwen

2017
2017
2017
Opmerkingen
Totaal Mannen Vrouwen
100,00
0,00
0,00 De eerste certificering vond plaats in 2017 (vandaar

"0" voor 2014, 2015 en 2016). Via de certificeringen
in 2017 kon de regel N+3 worden nageleefd (vandaar
100%).

S

AT1

F

Bx6

S

Bx6

Absorptiecapaciteit
Aantal voltijds equivalenten voor
het personeel medegefinancierd
door de technische bijstand
Aantal voltijds equivalenten voor
het personeel medegefinancierd
door de technische bijstand

pourcentage par
rapport à la n+3

100,00

100,00

0,00

0,00

ETP

25,00

21,60

0,00

0,00 Eind 2017 bestonden de teams van de beheers-,
certificerings- en auditautoriteit uit 21,6 VTE. De
wervingsprocedures om het doel van 25 VTE te
bereiken zijn lopende/gepland.

ETP

25,00

25,00

0,00

0,00

(1) S=Cumulatieve waarde — door geselecteerde concrete acties te verwezenlijken outputs [prognose verstrekt door begunstigden], F=Cumulatieve
waarde — door concrete acties verwezenlijkte outputs [daadwerkelijke verwezenlijking]
(1) ID
F

AT1

S

AT1

F

Bx6

S

Bx6

NL

Indicator
Absorptiecapaciteit

2016
Totaal
0,00

2016
Mannen
0,00

2016
Vrouwen
0,00

Absorptiecapaciteit
Aantal voltijds equivalenten voor het personeel medegefinancierd door de technische
bijstand

20,70

Aantal voltijds equivalenten voor het personeel medegefinancierd door de technische
bijstand
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0,00

0,00

2015
Totaal
0,00

2015
Mannen
0,00

2015
Vrouwen
0,00

0,00

0,00

0,00

20,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014
Totaal

13,40

2014
Mannen

0,00

2014
Vrouwen

0,00

NL

Tabel 3B: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt uit het operationele programma zonder de meervoudige steun aan dezelfde ondernemingen
Indicator

Aantal ondernemingen ondersteund door OP zonder meervoudige
ondersteuning
CO01 - Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt
0
CO02 - Productieve investering: Aantal ondernemingen dat subsidies ontvangt
0
CO04 - Productieve investering: Aantal ondernemingen dat niet-financiële steun
0
ontvangt
CO05 - Productieve investering: Aantal nieuwe ondernemingen dat ondersteund
0
wordt

NL
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NL

Tabel 5: Informatie over de mijlpalen en doelstellingen die zijn omschreven in het prestatiekader
Prioritaire
as
Axe 1

Soort
indicator
O

ID

Meeteenheid

Fonds Regiocategorie

CO01 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt

Indicator

Enterprises

Axe 1

O

CO24 Onderzoek, innovatie: Aantal nieuwe onderzoekers in ondersteunde entiteiten

Full time equivalents

Axe 1

F

1F

Eur

Axe 2

O

CO01 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt

Axe 2

O

Axe 2

F

CO39 Stedelijke ontwikkeling: Publieke of commerciële gebouwen gebouwd of gerenoveerd in Square metres
stedelijke gebieden
2F
Dépenses
EUR

Axe 2

I

Axe 3

O

KIS2 Indicateurs propres au développement urbain : Bâtiments publics ou commerciaux %age
d'obtention
des
construits ou rénovés dans les zones urbaines (KIS2018)
nécessaires (constru/rénov)
CO01 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt
Enterprises

Axe 3

O

CO14 Wegen: Totale lengte opnieuw aangelegde of verbeterde wegen

km

Axe 3

O

CO32 Energie-efficiëntie: Afname van jaarlijks primair energieverbruik van openbare gebouwen

kWh/year

Axe 3

F

3F

EUR

Axe 3

I

Axe 3

I

Axe 4

O

Axe 4

F

KIS5 Routes : longueur totale des routes reconstruites ou modernisées (pistes cyclables) (KIS
2018 du CO14)
KIS6 Efficacité énergétique: Diminution de la consommation annuelle d’énergie primaire des
bâtiments publics (KIS 2018 du CO32)
CO39 Stedelijke ontwikkeling: Publieke of commerciële gebouwen gebouwd of gerenoveerd in
stedelijke gebieden
4F
Dépenses

Axe 4

I

Axe3b

O

KIS8 Indicateurs propres au développement urbain : bâtiments publics ou
construits ou rénovés dans les zones urbaines (KIS 2018 du CO39)
CO17 Vaste afvalstoffen: Extra capaciteit voor het recycleren van afvalstoffen

Axe3b

F

3bF

Axe3b

I

KIS7 Environnement : capacités supplémentaires de recyclage des déchets (KIS 2018 du CO17)

EFRO Meer
ontwikkeld
EFRO Meer
ontwikkeld
EFRO Meer
ontwikkeld
EFRO Meer
ontwikkeld
EFRO Meer
ontwikkeld
EFRO Meer
ontwikkeld
EFRO Meer
ontwikkeld
EFRO Meer
ontwikkeld
EFRO Meer
ontwikkeld
EFRO Meer
ontwikkeld
EFRO Meer
ontwikkeld
EFRO Meer
ontwikkeld
EFRO Meer
ontwikkeld
EFRO Meer
ontwikkeld
EFRO Meer
ontwikkeld
EFRO Meer
ontwikkeld
EFRO Meer
ontwikkeld
EFRO Meer
ontwikkeld
EFRO Meer
ontwikkeld

Dépenses

Enterprises

Dépenses

Prioritaire
as
Axe 1

Soort
indicator
O

ID

Axe 1

O

Axe 1
Axe 2

%age
d'obtention
des
permis
nécessaires aux travaux
%age des permis nécessaires aux
constr/rén. concernées
Square metres
EUR

commerciaux %age
d'obtention
des
nécessaires aux constr./rénov.
Tonnes/year

Dépenses

permis

permis

EUR
%age
d'obtention
des
nécessaires aux constr/rénov.

2017 Cumulatief
mannen

0,00

0,00
104,00
0,00
0,00
1.071.134,07
50,00
50,00
0,00
341.519,83
40,00
0,00
0,00
0,00

Enterprises

EFRO

CO24 Onderzoek, innovatie: Aantal nieuwe onderzoekers in ondersteunde entiteiten

Full time equivalents

EFRO

F

1F

Eur

EFRO

O

CO01 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt

Enterprises

EFRO

Axe 2

O

CO39 Stedelijke ontwikkeling: Publieke of commerciële gebouwen gebouwd of gerenoveerd in stedelijke gebieden

Square metres

EFRO

Axe 2

F

2F

EUR

EFRO

Axe 2

I

KIS2

Axe 3

O

Indicateurs propres au développement urbain : Bâtiments publics ou commerciaux construits ou rénovés %age d'obtention des permis nécessaires EFRO
dans les zones urbaines (KIS2018)
(constru/rénov)
CO01 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt
Enterprises
EFRO

Axe 3

O

CO14 Wegen: Totale lengte opnieuw aangelegde of verbeterde wegen

km

EFRO

Axe 3

O

CO32 Energie-efficiëntie: Afname van jaarlijks primair energieverbruik van openbare gebouwen

kWh/year

EFRO

Axe 3

F

3F

EUR

EFRO

Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
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2017 Jaartotaal
vrouwen

10.406.238,10

CO01 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt

Dépenses

2017 Jaartotaal
mannen

65,00

Regiocategorie

Dépenses

2017
Jaartotaal

437.809,66

Fonds

Dépenses

2017 Cumulatief
vrouwen

21,94

Meeteenheid

NL

Indicator

permis

2017 Cumulatief
totaal
51,00

2016 Cumulatief
totaal
3,00

2015 Cumulatief
totaal

2014 Cumulatief
totaal

Opmerkingen

11,85
0,00
38,00
0,00
0,00
0,00
6,00
0,00
0,00
0,00

NL

Prioritaire
as

Soort
indicator

ID

Indicator

Axe 3

I

KIS5

Routes : longueur totale des routes reconstruites ou modernisées (pistes cyclables) (KIS 2018 du CO14)

Axe 3

I

Axe 4

O

%age d'obtention des permis nécessaires aux EFRO
travaux
KIS6 Efficacité énergétique: Diminution de la consommation annuelle d’énergie primaire des bâtiments publics (KIS %age des permis nécessaires aux constr/rén. EFRO
2018 du CO32)
concernées
CO39 Stedelijke ontwikkeling: Publieke of commerciële gebouwen gebouwd of gerenoveerd in stedelijke gebieden
Square metres
EFRO

Axe 4

F

4F

Axe 4

I

KIS8

Axe3b

O

Indicateurs propres au développement urbain : bâtiments publics ou commerciaux construits ou rénovés dans %age d'obtention des permis nécessaires aux EFRO
les zones urbaines (KIS 2018 du CO39)
constr./rénov.
CO17 Vaste afvalstoffen: Extra capaciteit voor het recycleren van afvalstoffen
Tonnes/year
EFRO

Axe3b

F

3bF

Dépenses

EUR

Axe3b

I

KIS7

Environnement : capacités supplémentaires de recyclage des déchets (KIS 2018 du CO17)

%age d'obtention des permis nécessaires aux EFRO
constr/rénov.

Prioritaire
as
Axe 1

Soort
indicator

ID

Meeteenheid

Dépenses

Indicator

EUR

Meeteenheid

Fonds Regiocategorie

Enterprises

EFRO Meer
ontwikkeld
EFRO Meer
ontwikkeld
EFRO Meer
ontwikkeld
EFRO Meer
ontwikkeld
EFRO Meer
ontwikkeld
EFRO Meer
ontwikkeld
EFRO Meer
ontwikkeld
EFRO Meer
ontwikkeld
EFRO Meer
ontwikkeld
EFRO Meer
ontwikkeld
EFRO Meer
ontwikkeld
EFRO Meer
ontwikkeld
EFRO Meer
ontwikkeld
EFRO Meer
ontwikkeld
EFRO Meer
ontwikkeld
EFRO Meer
ontwikkeld

O

CO01 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt

Axe 1

O

CO24 Onderzoek, innovatie: Aantal nieuwe onderzoekers in ondersteunde entiteiten Full time equivalents

Axe 1

F

1F

Axe 2

O

CO01 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt

Axe 2

O

Axe 2

F

CO39 Stedelijke ontwikkeling: Publieke of commerciële gebouwen gebouwd of Square metres
gerenoveerd in stedelijke gebieden
2F
Dépenses
EUR

Axe 2

I

Axe 3

O

KIS2 Indicateurs propres au développement urbain : Bâtiments publics ou %age d'obtention des permis
commerciaux construits ou rénovés dans les zones urbaines (KIS2018)
nécessaires (constru/rénov)
CO01 Productieve investering: Aantal ondernemingen dat steun ontvangt
Enterprises

Axe 3

O

CO14 Wegen: Totale lengte opnieuw aangelegde of verbeterde wegen

Axe 3

O

Axe 3

F

CO32 Energie-efficiëntie: Afname van jaarlijks primair energieverbruik van kWh/year
openbare gebouwen
3F
Dépenses
EUR

Axe 3

I

Axe 3

I

Axe 4

O

Axe 4

F

Axe 4

I

Axe3b

O

Axe3b

F

Axe3b

I

NL

Dépenses

KIS5 Routes : longueur totale des routes reconstruites ou modernisées (pistes
cyclables) (KIS 2018 du CO14)
KIS6 Efficacité énergétique: Diminution de la consommation annuelle d’énergie
primaire des bâtiments publics (KIS 2018 du CO32)
CO39 Stedelijke ontwikkeling: Publieke of commerciële gebouwen gebouwd of
gerenoveerd in stedelijke gebieden
4F
Dépenses

Fonds

Eur
Enterprises

km

%age d'obtention des permis
nécessaires aux travaux
%age des permis nécessaires aux
constr/rén. concernées
Square metres
EUR

KIS8 Indicateurs propres au développement urbain : bâtiments publics ou %age d'obtention des permis
commerciaux construits ou rénovés dans les zones urbaines (KIS 2018 du nécessaires aux constr./rénov.
CO39)
CO17 Vaste afvalstoffen: Extra capaciteit voor het recycleren van afvalstoffen
Tonnes/year
EFRO Meer
ontwikkeld
3bF Dépenses
EUR
EFRO Meer
ontwikkeld
KIS7 Environnement : capacités supplémentaires de recyclage des déchets (KIS %age d'obtention des permis EFRO Meer
2018 du CO17)
nécessaires aux constr/rénov.
ontwikkeld
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EFRO

EFRO

Mijlpaal voor
2018: totaal

Regiocategorie

2016 Cumulatief
totaal

ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld

Mijlpaal voor
2018: mannen

Mijlpaal voor
2018: vrouwen

2015 Cumulatief
totaal

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Uiteindelijk streefdoel
(2023): totaal
150,00

10

16,00

150
0
19 822 175,00

Opmerkingen

0,00

40

9 867 523,00

2014 Cumulatief
totaal

Uiteindelijk streefdoel
(2023): mannen

Uiteindelijk streefdoel
(2023): vrouwen

34.536.332,00
500,00
14.600,00
69.377.616,00

30
100

350,00

0

15,00

0

8.387.782,00

12 464 241,00

43.624.840,00

30
30
0
8 309 492,00

10.700,00
29.083.224,00

30

0
2 077 373,00

5.000,00
7.270.806,00

30
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3.4 Financiële gegevens (artikel 50, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1303/2013)
Tabel 6: Financiële informatie op het niveau van de prioritaire as en het operationele programma
(zoals uiteengezet in tabel 1 van bijlage II bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1011/2014 van de Commissie (Model voor de indiening van financiële
gegevens))
Prioritaire
as

Fonds

Regiocategorie

Berekeningsgrondslag

Axe 1

EFRO

Publiek

34.536.332,00

50,00

33.768.662,01

Axe 2

EFRO

Publiek

69.377.616,00

50,00

Axe 3

EFRO

Publiek

43.624.840,00

Axe 4

EFRO

Publiek

Axe3b

EFRO

Axe T

EFRO

Totaal

EFRO

Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld

Algemeen
totaal

NL

Totaal fonds

Cofinancieringspercentage

Totale subsidiabele
kosten van de
concrete acties die
voor steun zijn
geselecteerd

Totale
subsidiabele
kosten die door de
begunstigden bij de
beheerautoriteit zijn
gedeclareerd

97,78%

Publieke
subsidiabele
kosten van de
operaties die voor
steun
zijn
geselecteerd
16.884.331,01

Aantal
geselecteerde
concrete acties

1.888.644,47

Deel van de totale
toewijzing
besteed
aan
door
de
begunstigden
gedeclareerde
subsidiabele uitgaven
5,47%

68.983.621,03

99,43%

34.491.810,52

14.007.721,89

20,19%

0

50,00

44.177.803,30

101,27%

22.088.901,65

1.917.746,50

4,40%

0

29.083.224,00

50,00

34.160.725,00

117,46%

17.080.362,50

3.017.489,51

10,38%

0

Publiek

7.270.806,00

50,00

462.684,82

6,36%

231.342,41

0,00

0,00%

0

Publiek

7.662.198,00

50,00

2.038.273,18

26,60%

1.019.136,59

2.038.273,18

26,60%

0

191.555.016,00

50,00

183.591.769,34

95,84%

91.795.884,68

22.869.875,55

11,94%

0

191.555.016,00

50,00

183.591.769,34

95,84%

91.795.884,68

22.869.875,55

11,94%

0
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Deel van de totale
toewijzing besteed
aan de
geselecteerde
concrete acties

0

NL

Tabel 7: Uitsplitsing van de cumulatieve financiële gegevens naar steunverleningscategorie voor het EFRO, het ESF en het Cohesiefonds (artikel
112, lid 1 en 2, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 en artikel 5 van Verordening (EU) nr. 1304/2013)
Prioritaire
as

Kenmerken van de
uitgaven
Fonds Regiocategorie

Steunverleningsgebied Financieringsvorm

Axe 1

EFRO

059

01

01

05

01

24

Axe 1

EFRO

060

01

01

05

01

24

Axe 1

EFRO

061

01

01

05

01

Axe 1

EFRO

062

01

01

05

Axe 1

EFRO

064

01

01

05

Axe 1

EFRO

065

01

01

Axe 2

EFRO

001

01

01

Axe 2

EFRO

066

01

Axe 2

EFRO

067

Axe 2

EFRO

073

Axe 3

EFRO

Axe 3

EFRO

Axe 3

EFRO

Axe 3

EFRO

Axe 3

EFRO

Axe3b

EFRO

Axe 4

EFRO

Axe 4

EFRO

Axe 4

EFRO

Axe 4

EFRO

Axe T

EFRO

NL

Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld
Meer
ontwikkeld

Indeling dimensies
Territoriale
dimensie

Territoriale
uitvoeringsmechanismen

Financiële gegevens
Dimensie
thematische
doelstelling

BE1

Totale subsidiabele
kosten van de concrete
acties die voor steun
zijn geselecteerd
1.514.828,00

Publieke subsidiabele
kosten van de concrete
acties die voor steun
zijn geselecteerd
757.414,00

Totale subsidiabele uitgaven
die door de begunstigden bij
de beheersautoriteit zijn
gedeclareerd
346.215,24

BE1

6.841.831,47

3.420.915,74

1.143.409,12

3

24

BE1

4.184.420,37

2.092.210,19

42.824,26

2

01

24

BE1

9.412.862,79

4.706.431,39

161.397,74

1

01

24

BE1

10.622.466,38

5.311.233,19

194.798,11

3

05

01

24

BE1

1.192.253,00

596.126,50

0,00

1

05

03

24

BE1

7.220.692,10

3.610.346,05

11.539.975,18

1

01

05

03

24

BE1

6.721.167,97

3.360.583,98

520.406,29

3

01

01

05

03

24

BE1

44.765.309,53

22.382.654,77

635.925,77

6

01

01

05

03

24

BE1

10.276.451,43

5.138.225,72

1.311.414,65

3

013

01

01

05

04

24

BE1

14.217.850,88

7.108.925,44

0,00

3

068

01

01

02

04

24

BE1

970.249,00

485.124,50

279.311,14

1

069

01

01

05

06

24

BE1

7.319.998,93

3.659.999,46

1.152.405,03

2

085

01

01

05

06

24

BE1

9.864.584,60

4.932.292,30

223.185,95

3

090

01

01

04

04

24

BE1

11.805.119,89

5.902.559,95

262.844,38

3

089

01

01

05

06

24

BE1

462.684,82

231.342,41

0,00

2

052

01

01

05

09

24

BE1

8.381.138,00

4.190.569,00

1.798.911,24

6

053

01

01

01

09

24

BE1

7.440.000,00

3.720.000,00

270.281,19

1

095

01

01

05

09

24

BE1

16.607.727,00

8.303.863,50

699.925,94

4

097

01

01

04

09

24

BE1

1.731.860,00

865.930,00

248.371,14

2

121

01

07

07

24

BE1

2.038.273,18

1.019.136,59

2.038.273,18

0
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Secundair
thema ESF

Economische
dimensie

Dimensie
plaats van
uitvoering

Aantal
geselecteerde
concrete acties
1

NL

Tabel 8: Het gebruik van kruisfinanciering
1
Het
gebruik
kruisfinanciering

2
van Prioritaire
as

Kosten die in aanmerking
komen voor steun in het
kader van het ESF, maar
waarvoor
steun
wordt
verleend vanuit het EFRO
Kosten die in aanmerking
komen voor steun in het
kader van het ESF, maar
waarvoor
steun
wordt
verleend vanuit het EFRO
Kosten die in aanmerking
komen voor steun in het
kader van het ESF, maar
waarvoor
steun
wordt
verleend vanuit het EFRO
Kosten die in aanmerking
komen voor steun in het
kader van het ESF, maar
waarvoor
steun
wordt
verleend vanuit het EFRO
Kosten die in aanmerking
komen voor steun in het
kader van het ESF, maar
waarvoor
steun
wordt
verleend vanuit het EFRO
Kosten die in aanmerking

NL

As 1

3
Het bedrag aan EU-steun
dat naar verwachting zal
worden
gebruikt
voor
kruisfinanciering op basis
van geselecteerde concrete
acties (EUR)
0,00

As 2

0,00

0,00

As 3

0,00

0,00

As 4

0,00

0,00

As T

0,00

0,00

As3b

0,00

0,00

47

4
Als aandeel van
de EU-steun aan
de prioritaire as
(%) (3/EU-steun
aan de prioritaire
as*100)

5
Het bedrag aan EU-steun dat uit
hoofde van kruisfinanciering is
gebruikt en dat door de
begunstigde is gedeclareerd bij de
managementautoriteit (EUR)

6
Als aandeel van
de EU-steun aan
de prioritaire as
(%) (5/EU-steun
aan de prioritaire
as*100)

0,00

NL

komen voor steun in het
kader van het ESF, maar
waarvoor
steun
wordt
verleend vanuit het EFRO

NL
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Tabel 9: Kosten van concrete acties die buiten het programmagebied worden uitgevoerd (het EFRO en het Cohesiefonds uit hoofde van de
doelstelling "Investeringen voor groei en werkgelegenheid")
1
Prioritaire
as

As 1
As 2
As 3
As 4
As T
As 3b

NL

2
Het bedrag aan EU-steun dat naar
verwachting zal worden gebruikt voor
concrete acties die op basis van
geselecteerde concrete acties buiten het
programmagebied worden uitgevoerd
(EUR)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3
Als aandeel van de
EU-steun aan de
prioritaire as (%)
(2/EU-steun aan de
prioritaire as*100)

49

4
Het bedrag aan EU-steun dat voor concrete
acties die buiten het programmagebied worden
uitgevoerd is gebruikt op basis van
subsidiabele, door de begunstigde bij de
managementautoriteit gedeclareerde uitgaven
(EUR)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5
Als aandeel van de
EU-steun aan de
prioritaire as (%)
(4/EU-steun aan de
prioritaire as*100)

NL

Tabel 10: Uitgaven die buiten de Unie zijn gedaan (ESF)
Het geplande bedrag aan
uitgaven buiten de Unie op
basis van geselecteerde
concrete acties in het kader
van thematische
doelstellingen 8 en 10
(EUR)

NL

Aandeel van de totale financiële toewijzing
(bijdrage van de Unie en nationale bijdrage)
aan het ESF-programma of het ESF-deel van
een programma dat door meerdere fondsen
gefinancierd wordt (%) (1/totale financiële
toewijzing (Uniebijdrage en nationale
bijdrage) aan het ESF-programma of het ESFdeel van een programma dat door meerdere
fondsen gefinancierd wordt*100)

50

Subsidiabele uitgaven die
buiten de EU zijn gedaan
en door de begunstigde zijn
gedeclareerd bij de
beheersautoriteit (EUR)

Aandeel van de totale financiële toewijzing
(bijdrage van de Unie en nationale bijdrage)
aan het ESF-programma of het ESF-deel van
een programma dat door meerdere fondsen
gefinancierd wordt (%) (3/totale financiële
toewijzing (Uniebijdrage en nationale
bijdrage) aan het ESF-programma of het ESFdeel van een programma dat door meerdere
fondsen gefinancierd wordt*100)

NL

4.

SAMENVATTIING VAN DE EVALUATIES

Samenvatting van de resultaten van alle evaluaties van het programma die beschikbaar zijn gekomen
tijdens het vorige begrotingsjaar, met verwijzingen naar de naam en de referentieperiode van de gebruikte
evaluatieverslagen
Het evaluatieplan voor het EFRO OP 2014-2020 werd op 30 november 2015 voorgesteld aan
toezichtcomité: dit plan beoogt de prioriteiten op het vlak van evaluatie vast te leggen om de
beoordelingen die zullen worden verricht in het kader van het OP 2014-2020 te plannen, te coördineren en
de kwaliteit ervan voortdurend te verbeteren.
Het plan maakt het mogelijk om de voornaamste evaluatievragen op voorhand te bepalen en zo vooruit te
lopen op de behoeften in verband met de correcte uitvoering van de geplande evaluaties (financiële en
menselijke middelen, gegevensverzameling, in te schakelen partners, enz.).
Er zijn in totaal zes evaluaties gepland, waarvan twee transversale en vier thematische (m.b.t. de assen en
specifieke doelstellingen). Alle specifieke doelstellingen van het OP 2014-2020 worden minstens één keer
geëvalueerd.
In 2017 heeft de Beheersautoriteit verder aan de methodologie (verduidelijking van het evaluatieplan), de
monitoring en de opvolging gewerkt. Dit werk wordt voortgezet tot aan de start van de eerste evaluaties
(2019).
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6.
KWESTIES DIE GEVOLGEN HEBBEN VOOR DE PRESTATIES VAN HET
PROGRAMMA EN DE GENOMEN MAATREGELEN (ARTIKEL 50, LID 2, VAN VERORDENING (EU)
NR. 1303/2013)
a) Kwesties die gevolgen hebben voor de prestaties van het programma en de genomen maatregelen
In 2017 kon voor de laatste in 2015 geselecteerde projecten een overeenkomst worden gesloten, kon
ingestemd worden met de keuze van drie financiële instrumenten en van de operatoren die belast worden
met de uitvoering daarvan, en kon meer in het algemeen de uitrol van de 47 projecten begeleid worden; dit
behelsde zowel technische begeleiding in verband met de EFRO-verplichtingen als het zoeken naar
concrete oplossingen voor de tegengekomen obstakels of ondervonden moeilijkheden.
Nu de beheersautoriteit al enigszins kan terugblikken, ziet ze geen grote moeilijkheden, tenzij het feit dat
overheidsopdrachten soms veel tijd vragen (met name architectuurstudies voor infrastructuurprojecten) en
de kwestie van het verkrijgen van de nodige vergunningen. Op budgettair vlak zijn bijna alle kredieten
toegekend, maar het lijkt erop dat de resterende budgetten, in principe voorbehouden voor de uitgaven
voor de sanering van vervuiling op de EFRO-projectsites, de behoeften op het terrein overstijgen.
Het project van de Kazernes van Elsene, de eerste etappe in een ambitieus herbestemmingsproject, botste
daarentegen op een onvoorzienbare moeilijkheid, namelijk de vrijmaking van de ruimte, die moest
plaatsvinden volgens een ander tijdverloop dan wat men oorspronkelijk voor ogen had. Naast de
rechtstreekse impact door de projectresultaten zou de EFRO-financiering een hefboomeffect moeten
hebben om de renovatie van de site te bevorderen en er een voorbeeldstadswijk van te maken met een
uitgesproken Europese ambitie (toekomstige "internationale studentencité"). De promotoren van het
project (ULB en VUB) hebben hun globale project herbekeken (heraanleg voorbij wat door het EFROdossier wordt ondersteund) en ze hebben bepaald wat er tegelijk kan stroken met het tijdschema en met de
TD4 waarbinnen het project werd geselecteerd.
De beheersautoriteit heeft erop toegezien haar Programma zo aan te passen dat het project tegelijk
beantwoordt aan de doelstellingen van de vermelde TD, maar ook dat dit ambitieuze project haalbaar
blijft. Ze stelde vervolgens het aangepaste project voor aan de Beoordelingscommissie en vervolgens aan
de regering, die beide de kwaliteit van deze nieuwe versie hebben bevestigd.
Het systeem voor digitale gegevensopslag was door problemen bij de opstart pas operationeel in juni
2017.
Aangezien operationaliteit van dit systeem een conditio sine qua non vormde voor de onafhankelijke
auditinstelling (CAIF) om de beheers- en controlesystemen van de beheers- en certificeringsautoriteiten te
kunnen onderzoeken, heeft de CAIF pas op 28.06.2017 een advies zonder voorbehoud over deze systemen
kunnen uitbrengen. De aanwijzing van de beheers- en certificeringsautoriteiten vond vervolgens plaats op
25 juli 2017 (verzendingsdatum in SFC).
Wegens de laattijdige operationaliteit van het systeem voor digitale gegevensopslag heeft de
beheersautoriteit midden 2017 de historische gegevens en documenten ingegeven, overigens niet zonder
de nodige technische moeilijkheden. Bepaalde gegevens en documenten in verband met het eerste
certificeringsvoorstel door de beheersautoriteit en omtrent de eerste betalingsaanvraag bij de Commissie
konden nog niet in het elektronische systeem geraadpleegd worden op het ogenblik van de controles en
audits door de certificerings- en auditautoriteiten.
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Tijdens het tweede semester van 2017 bleven de autoriteiten technische problemen ondervinden bij het
gebruik van het elektronische systeem.
Om de bovenvermelde redenen heeft de auditautoriteit een advies met voorbehoud met grote weerslag
ingediend bij zijn jaarlijks controleverslag op 15.02.2018.
Na uitwisselingen tussen het Gewest en de dienstverlener werden de moeilijkheden die het gebruik
hinderden voor de drie autoriteiten opgelost en het systeem voor digitale gegevensopslag werd op 5 maart
2018 opgeleverd.
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b) Een beoordeling of de vorderingen die zijn gemaakt in de richting van de doelstellingen
voldoende zijn om deze doelstellingen te bereiken, met vermelding van eventuele genomen of
geplande corrigerende maatregelen, voor zover van toepassing.
Met de selectie van de financiële instrumenten en de integratie van hun verwezenlijkingen in de realisaties
van de Programmering, en de begeleiding door de cel EFRO (administratie van de beheersautoriteit) van
de begunstigden om te zorgen voor een reporting die conform is aan de bereikte waarden, is de
beheersautoriteit van oordeel dat de in het prestatiekader vervatte waarden bereikt zouden moeten kunnen
worden, met uitzondering van de indicator over energiebesparing in openbare gebouwen. De
beheersautoriteit denkt na over betere formules om de verwezenlijkingen (en de resultaten) van de
Programmering op dit vlak te verbeteren en ze bereidt de uitvoering daarvan voor. Het denkspoor van een
specifieke projectoproep die de voornoemde indicator kan voeden wordt onderzocht.
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7.

PUBLIEKSSAMENVATTING

Er dient een publiekssamenvatting van de inhoud van het jaarverslag en het definitieve uitvoeringsverslag
worden openbaar gemaakt en geüpload als een afzonderlijk bestand in de vorm van een bijlage bij het
jaarverslag en het definitieve uitvoeringsverslag
De publiekssamenvatting kan worden geüpload/gevonden onder Algemeen > Documenten in de
SFC2014-applicatie
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8.

VERSLAG INZAKE DE UITVOERING VAN FINANCIERINGSINSTRUMENTEN

I. Vaststelling van het programma en van de prioriteit of maatregel op grond waarvan de steun uit
het ESI-fonds wordt verleend (artikel 46, lid 2, onder a), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)
1. Prioritaire assen of maatregelen ter ondersteuning van het financieringsinstrument, inclusief
dakfonds, uit hoofde van het ESI-fondsprogramma
1.1.
Prioritaire
as
ter
ondersteuning
van
het Axe 2 - Renforcer l'entrepreneuriat et
financieringsinstrument krachtens het ESI-fondsprogramma
améliorer le développement des PME
dans les filières porteuses
2. Naam van het (de) ESI-fonds(en) ter ondersteuning van het EFRO
financieringsinstrument in het kader van de prioritaire as of
maatregel
3. Thematische doelstelling(en) als bedoeld in artikel 9, eerste 03 - Vergroting van de
alinea, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 die door het concurrentiekracht van kleine en
financieringsinstrument wordt/worden ondersteund
middelgrote ondernemingen, alsmede
van de landbouwsector (voor het
Elfpo) en van de visserij- en
aquacultuursector (voor het EFMZV)
3.1. Bedrag uit ESI-fondsen dat in financieringsovereenkomsten
1.830.857,00
van de in veld 3 gekozen thematische doelstelling is vastgelegd
(facultatief)
4. andere ESI-fondsprogramma's die een bijdrage aan het financieringsinstrument leveren
4.1. CCI-nummer van elk ander ESI-fondsprogramma dat
bijdragen aan het financieringsinstrument levert
30. Datum van voltooiing van de ex-antebeoordeling
31-mei-2017
31. Selectie van de instanties die financieringsinstrumenten uitvoeren
31.1. Is de selectie- of aanwijzingsprocedure reeds van start
Ja
gegaan
II. Beschrijving van het financieringsinstrument en de uitvoeringsregelingen (artikel 46, lid 2, onder
b), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)
5. Naam van het financieringsinstrument
Processionele microkredieten
6.
Officieel
adres/vestigingsplaats
van
het België, Brussel
financieringsinstrument (naam van het land en de stad)
7. Uitvoeringsregelingen
7.1. Op EU-niveau ingestelde financieringsinstrumenten onder
Nee
direct of indirect beheer van de Commissie, als bedoeld in
artikel 38, lid 1, onder a), van Verordening (EU) nr. 1303/2013,
dat met bijdragen uit ESI-fondsprogramma's wordt ondersteund
7.1.1. Naam van het financieringsinstrument op EU-niveau
7.2.
Op
nationaal,
regionaal,
transnationaal
of Toewijzing van de uitvoering
grensoverschrijdend niveau ingesteld financieringsinstrument,
beheerd door of onder verantwoordelijkheid van de
managementautoriteit, als bedoeld in artikel 38, lid 1, onder b),
dat met bijdragen uit een ESI-fondsprogramma wordt
ondersteund overeenkomstig artikel 38, lid 4, onder a), b) en c),
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van Verordening (EU) nr. 1303/2013
8. Soort financieringsinstrument
Specifiek fonds
8.1. Op maat gesneden financieringsinstrumenten of
Maatwerk
financieringsinstrumenten die voldoen aan standaardbepalingen
en voorwaarden d.w.z. "kant-en-klare instrumenten"
9. Soort product dat door het financieringsinstrument wordt geleverd: leningen, microleningen,
garanties, investeringen in de vorm van aandelenkapitaal of quasiaandelenkapitaal, ander financieel
product of andere steun in combinatie met het financieringsinstrument krachtens artikel 37, lid 7,
van Verordening (EU) nr. 1303/2013
9.0.1. Leningen (≥ 25 000 EUR)
Nee
9.0.2. Microleningen (< 25 000 EUR en verstrekt aan microJa
ondernemingen) volgens SEC/2011/1134 definitief
9.0.3. Garanties
Nee
9.0.4. Aandelenkapitaal
Nee
9.0.5. Quasiaandelenkapitaal
Nee
9.0.6. Andere financiële producten
Nee
9.0.7.
Andere
steun
in
combinatie
met
een
Nee
financieringsinstrument
9.1. Beschrijving van het andere financiële product
9.2. Andere steun in combinatie met het financieringsinstrument:
subsidie, rentesubsidie of subsidie voor garantievergoedingen
krachtens artikel 37, lid 7, van Verordening (EU) nr. 1303/2013
10. Rechtsvorm van het financieringsinstrument krachtens artikel Afzonderlijk financieel geheel
38, lid 6, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 (alleen voor de in
artikel 38, lid 4, onder b), bedoelde financieringsinstrumenten):
namens de managementautoriteit geopende fiduciaire rekening
op naam van de uitvoerende instantie, of afzonderlijk financieel
geheel binnen een financiële instelling
III. Vermelding van de in artikel 38, lid 1, onder a), en lid 4, onder a), b) en c), van Verordening
(EU) nr. 1303/2013 bedoelde instantie die het financieringsinstrument uitvoert, alsook de in artikel
38, lid 5, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 bedoelde financiële intermediairs (artikel 46, lid 2,
onder c), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)
11. Instantie die het financieringsinstrument uitvoert
11.1. Soort uitvoerende instantie krachtens artikel 38, lid 4, van Een publiek- of privaatrechtelijke
Verordening (EU) nr. 1303/2013 (a) een bestaand of nieuw instantie
opgericht rechtspersoon belast met de uitvoering van
financieringsinstrumenten; (b) een instantie belast met de
uitvoeringstaak of (c) een managementautoriteit die rechtstreeks
een uitvoeringstaak verricht (alleen wat betreft leningen en
garanties)
11.1.1. Naam van de instantie die het financieringsinstrument Brusoc
uitvoert
11.1.2. Officieel adres/vestigingsplaats (land en stad) van de België, Brussel
instantie die het financieringsinstrument uitvoert
12. Procedure voor de selectie van de instantie die het Selectie overeenkomstig de bepalingen
financieringsinstrument
uitvoert:
gunning
van
een van de richtlijn voor
overheidsopdracht; andere procedure
overheidsopdrachten

NL

57

NL

12.1. Beschrijving van de andere procedure voor de selectie van
de instantie die het financieringsinstrument uitvoert
13. Datum van ondertekening van de financieringsovereenkomst
23-mei-2018
met de instantie die het financieringsinstrument uitvoert
IV. Naar prioriteit of maatregel uitgesplitst totaalbedrag aan programmabijdragen dat aan het
financieringsinstrument is betaald en gemaakte beheerskosten of betaalde beheersvergoedingen
(artikel 46, lid 2, onder d) en e), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)
14. Totaalbedrag aan programmabijdragen dat in de
4.554.057,00
financieringsovereenkomst is vastgelegd (in EUR)
14.1. waarvan bijdragen uit ESI-fondsen (in EUR)
1.830.857,00
14.1.1. waarvan EFRO (in EUR) (facultatief)
1.830.857,00
14.1.2. waarvan Cohesiefonds (in EUR) (facultatief)
0,00
14.1.3. waarvan ESF (in EUR) (facultatief)
0,00
14.1.4. waarvan Elfpo (in EUR) (facultatief)
0,00
14.1.5. waarvan EFMZV (in EUR) (facultatief)
0,00
15. Totaalbedrag aan programmabijdragen betaald aan het
0,00
financieringsinstrument (in EUR)
15.1. waarvan bedrag aan bijdragen uit ESI-fondsen (in EUR)
0,00
15.1.1. waarvan EFRO (in EUR)
15.1.2. waarvan Cohesiefonds (in EUR)
15.1.3. waarvan ESF (in EUR)
15.1.4. waarvan Elfpo (in EUR)
15.1.5. waarvan EFMZV (in EUR)
15.2. waarvan het totaalbedrag aan nationale medefinanciering
(in EUR)
15.2.1.
waarvan
het
totaalbedrag
aan
nationale
overheidsfinanciering (in EUR)
15.2.2. waarvan het totaalbedrag aan nationale particuliere
financiering (in EUR)
16. Totaalbedrag aan programmabijdragen dat in het kader van
het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI - Youth
Employment Initiative) aan het financieringsinstrument is
betaald (in EUR)
17. Totaalbedrag aan beheerskosten en -vergoedingen dat is
betaald uit programmabijdragen (in EUR)
17.1. waarvan basisvergoeding (in EUR)
17.2. waarvan prestatiegerelateerde vergoeding (in EUR)
18. Gekapitaliseerde beheerskosten of -vergoedingen krachtens
artikel 42, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 (alleen
relevant voor het eindverslag) (in EUR)
19. Gekapitaliseerde rentesubsidies of subsidies voor
garantievergoedingen krachtens artikel 42, lid 1, onder c), van
Verordening (EU) nr. 1303/2013 (alleen relevant voor het
eindverslag) (in EUR)
20. Bedrag aan programmabijdragen voor vervolginvesteringen
in eindontvangers krachtens artikel 42, lid 3, van Verordening
(EU) nr. 1303/2013 (alleen relevant voor het eindverslag) (in
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EUR)
21. Bijdragen in de vorm van grond en/of onroerend goed aan
het financieringsinstrument krachtens artikel 37, lid 10, van
Verordening (EU) nr. 1303/2013 (alleen relevant voor het
eindverslag) (in EUR)
V. Naar ESI-fondsprogramma en prioriteit of maatregel uitgesplitst totaalbedrag van de steun die
door het financieringsinstrument aan de eindontvangers of ten gunste van de eindontvangers is
betaald of in garantiecontracten is vastgelegd voor investeringen in eindontvangers (artikel 46, lid 2,
onder e), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)
VI. De prestaties van het financieringsinstrument, met inbegrip van vooruitgang bij het opzetten
daarvan en bij de selectie van de instanties voor de uitvoering van het financieringsinstrument (met
inbegrip van de instantie die het dakfonds uitvoert) (artikel 46, lid 2, onder f), van Verordening
(EU) nr. 1303/2013)
32. Informatie over de vraag of het financieringsinstrument aan
het eind van het verslagjaar nog steeds operationeel was
32.1. Indien het financieringsinstrument niet operationeel was
aan het eind van het verslagjaar, datum van de afronding
VII. Rente en andere voordelen als gevolg van steun uit de ESI-fondsen aan het
financieringsinstrument,
programmamiddelen
die
zijn
terugbetaald
aan
het
financieringsinstrument uit investeringen zoals bedoeld in de artikelen 43 en 44, en de waarde van
beleggingen in aandelen met betrekking tot voorgaande jaren (artikel 46, lid 2, onder g) en i), van
Verordening (EU) nr. 1303/2013)
35. Rente en andere voordelen als gevolg van betalingen uit ESIfondsen aan het financieringsinstrument (in EUR)
36. Vóór het eind van het verslagjaar aan het
financieringsinstrument terugbetaalde bedragen die toe te
schrijven zijn aan steun uit ESI-fondsen (in EUR)
36.1. waarvan terugbetalingen van kapitaal (in EUR)
36.2. waarvan voordelen, andere inkomsten en opbrengsten (in
EUR)
37. Bedrag aan hergebruikte middelen die aan het
financieringsinstrument zijn terugbetaald en aan ESI-fondsen toe
te schrijven zijn
37.1. waarvan bedragen die zijn betaald voor preferentiële
beloning van private investeerders die volgens de regels van de
markteconomie werken, en die corresponderende middelen
stellen tegenover de steun uit de ESI-fondsen aan het
financieringsinstrument of mede-investeren op het niveau van de
eindontvanger (in EUR)
37.2. waarvan bedragen die zijn betaald voor de vergoeding van
gemaakte beheerskosten en de betaling van beheersvergoedingen
van het financieringsinstrument (in EUR)
VIII. Voortgang met het bewerkstelligen van het verwachte hefboomeffect van de door het
financieringsinstrument gedane investeringen en waarde van de investeringen en deelnemingen
(artikel 46, lid 2, onder h), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)
38. Totaalbedrag aan andere bijdragen, buiten de ESI-fondsen, dat door het
financieringsinstrument is bijeengebracht (in EUR)
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38.1. Totaalbedrag aan andere bijdragen, buiten de ESI-fondsen,
dat is vastgelegd in de financieringsovereenkomst met de
instantie die het financieringsinstrument uitvoert (in EUR)
38.2. Totaalbedrag aan andere bijdragen, buiten de ESI-fondsen,
dat aan het financieringsinstrument is betaald (in EUR)
38.2.1. waarvan publieke bijdragen (EUR)
38.2.2. waarvan private bijdragen (EUR)
IX. Bijdrage van het financieringsinstrument tot de verwezenlijking van de indicatoren van de
prioriteit of de maatregel (artikel 46, lid 2, onder j), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)
41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het
CO01 - Productieve investering:
financieringsinstrument bijdraagt
Aantal ondernemingen dat steun
ontvangt
41.1. Streefwaarde van de outputindicator
280,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten
0,00
opzichte van de streefwaarde van de outputindicator
41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het
CO05 - Productieve investering:
financieringsinstrument bijdraagt
Aantal nieuwe ondernemingen dat
ondersteund wordt
41.1. Streefwaarde van de outputindicator
140,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten
0,00
opzichte van de streefwaarde van de outputindicator
41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het
CO08 - Productieve investering:
financieringsinstrument bijdraagt
Toename werkgelegenheid in
ondersteunde bedrijven
41.1. Streefwaarde van de outputindicator
140,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten
0,00
opzichte van de streefwaarde van de outputindicator
41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het
Bx1 - Bx1 Nombre de personnes
financieringsinstrument bijdraagt
ayant participé activement à des
actions sensibilisation et coaching
liées à l’entrepreneuriat en RBC.
41.1. Streefwaarde van de outputindicator
250,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten
0,00
opzichte van de streefwaarde van de outputindicator
I. Vaststelling van het programma en van de prioriteit of maatregel op grond waarvan de steun uit
het ESI-fonds wordt verleend (artikel 46, lid 2, onder a), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)
1. Prioritaire assen of maatregelen ter ondersteuning van het financieringsinstrument, inclusief
dakfonds, uit hoofde van het ESI-fondsprogramma
1.1. Prioritaire as ter ondersteuning van het financieringsinstrument As 1 – Het onderzoek versterken en de
krachtens het ESI-fondsprogramma
overdracht en het ontstaan van
innovatie verbeteren

2. Naam van het (de) ESI-fonds(en) ter ondersteuning van het EFRO
financieringsinstrument in het kader van de prioritaire as of maatregel
3. Thematische doelstelling(en) als bedoeld in artikel 9, eerste 01 - Versterking van onderzoek,
alinea, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 die door het technologische ontwikkeling en
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financieringsinstrument wordt/worden ondersteund
innovatie
3.1. Bedrag uit ESI-fondsen dat in financieringsovereenkomsten van
2.253.964,00
de in veld 3 gekozen thematische doelstelling is vastgelegd
(facultatief)
4. andere ESI-fondsprogramma's die een bijdrage aan het financieringsinstrument leveren
4.1. CCI-nummer van elk ander ESI-fondsprogramma dat bijdragen
aan het financieringsinstrument levert
30. Datum van voltooiing van de ex-antebeoordeling
31-mei-2017
31. Selectie van de instanties die financieringsinstrumenten uitvoeren
31.1. Is de selectie- of aanwijzingsprocedure reeds van start gegaan
Ja
II. Beschrijving van het financieringsinstrument en de uitvoeringsregelingen (artikel 46, lid 2, onder
b), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)
5. Naam van het financieringsinstrument
Instrument voor
kapitaalparticipatie in
vernieuwende ondernemingen in
early stage
6. Officieel adres/vestigingsplaats van het financieringsinstrument België, Brussel
(naam van het land en de stad)
7. Uitvoeringsregelingen
7.1. Op EU-niveau ingestelde financieringsinstrumenten onder direct
Nee
of indirect beheer van de Commissie, als bedoeld in artikel 38, lid 1,
onder a), van Verordening (EU) nr. 1303/2013, dat met bijdragen uit
ESI-fondsprogramma's wordt ondersteund
7.1.1. Naam van het financieringsinstrument op EU-niveau
7.2. Op nationaal, regionaal, transnationaal of grensoverschrijdend Toewijzing van de uitvoering
niveau ingesteld financieringsinstrument, beheerd door of onder
verantwoordelijkheid van de managementautoriteit, als bedoeld in
artikel 38, lid 1, onder b), dat met bijdragen uit een ESIfondsprogramma wordt ondersteund overeenkomstig artikel 38, lid 4,
onder a), b) en c), van Verordening (EU) nr. 1303/2013
8. Soort financieringsinstrument
Specifiek fonds
8.1.
Op
maat
gesneden
financieringsinstrumenten
of
Maatwerk
financieringsinstrumenten die voldoen aan standaardbepalingen en
voorwaarden d.w.z. "kant-en-klare instrumenten"
9. Soort product dat door het financieringsinstrument wordt geleverd: leningen, microleningen,
garanties, investeringen in de vorm van aandelenkapitaal of quasiaandelenkapitaal, ander financieel
product of andere steun in combinatie met het financieringsinstrument krachtens artikel 37, lid 7,
van Verordening (EU) nr. 1303/2013
9.0.1. Leningen (≥ 25 000 EUR)
Nee
9.0.2. Microleningen (< 25 000 EUR en verstrekt aan microNee
ondernemingen) volgens SEC/2011/1134 definitief
9.0.3. Garanties
Nee
9.0.4. Aandelenkapitaal
Nee
9.0.5. Quasiaandelenkapitaal
Ja
9.0.6. Andere financiële producten
Nee
9.0.7. Andere steun in combinatie met een financieringsinstrument
Nee
9.1. Beschrijving van het andere financiële product
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9.2. Andere steun in combinatie met het financieringsinstrument:
subsidie, rentesubsidie of subsidie voor garantievergoedingen
krachtens artikel 37, lid 7, van Verordening (EU) nr. 1303/2013
10. Rechtsvorm van het financieringsinstrument krachtens artikel 38, Afzonderlijk financieel geheel
lid 6, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 (alleen voor de in artikel
38, lid 4, onder b), bedoelde financieringsinstrumenten): namens de
managementautoriteit geopende fiduciaire rekening op naam van de
uitvoerende instantie, of afzonderlijk financieel geheel binnen een
financiële instelling
III. Vermelding van de in artikel 38, lid 1, onder a), en lid 4, onder a), b) en c), van Verordening
(EU) nr. 1303/2013 bedoelde instantie die het financieringsinstrument uitvoert, alsook de in artikel
38, lid 5, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 bedoelde financiële intermediairs (artikel 46, lid 2,
onder c), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)
11. Instantie die het financieringsinstrument uitvoert
11.1. Soort uitvoerende instantie krachtens artikel 38, lid 4, van Een publiek- of
Verordening (EU) nr. 1303/2013 (a) een bestaand of nieuw opgericht privaatrechtelijke instantie
rechtspersoon belast met de uitvoering van financieringsinstrumenten;
(b) een instantie belast met de uitvoeringstaak of (c) een
managementautoriteit die rechtstreeks een uitvoeringstaak verricht
(alleen wat betreft leningen en garanties)
11.1.1. Naam van de instantie die het financieringsinstrument uitvoert Brustart
11.1.2. Officieel adres/vestigingsplaats (land en stad) van de instantie België, Brussel
die het financieringsinstrument uitvoert
12. Procedure voor de selectie van de instantie die het Selectie overeenkomstig de
financieringsinstrument uitvoert: gunning van een overheidsopdracht; bepalingen van de richtlijn voor
andere procedure
overheidsopdrachten
12.1. Beschrijving van de andere procedure voor de selectie van de
instantie die het financieringsinstrument uitvoert
13. Datum van ondertekening van de financieringsovereenkomst met
23-mei-2018
de instantie die het financieringsinstrument uitvoert
IV. Naar prioriteit of maatregel uitgesplitst totaalbedrag aan programmabijdragen dat aan het
financieringsinstrument is betaald en gemaakte beheerskosten of betaalde beheersvergoedingen
(artikel 46, lid 2, onder d) en e), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)
14.
Totaalbedrag
aan
programmabijdragen
dat
in
de
6.085.703,00
financieringsovereenkomst is vastgelegd (in EUR)
14.1. waarvan bijdragen uit ESI-fondsen (in EUR)
2.253.964,00
14.1.1. waarvan EFRO (in EUR) (facultatief)
2.253.964,00
14.1.2. waarvan Cohesiefonds (in EUR) (facultatief)
0,00
14.1.3. waarvan ESF (in EUR) (facultatief)
0,00
14.1.4. waarvan Elfpo (in EUR) (facultatief)
0,00
14.1.5. waarvan EFMZV (in EUR) (facultatief)
0,00
15. Totaalbedrag aan programmabijdragen betaald aan het
0,00
financieringsinstrument (in EUR)
15.1. waarvan bedrag aan bijdragen uit ESI-fondsen (in EUR)
0,00
15.1.1. waarvan EFRO (in EUR)
15.1.2. waarvan Cohesiefonds (in EUR)
15.1.3. waarvan ESF (in EUR)
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15.1.4. waarvan Elfpo (in EUR)
15.1.5. waarvan EFMZV (in EUR)
15.2. waarvan het totaalbedrag aan nationale medefinanciering (in
EUR)
15.2.1. waarvan het totaalbedrag aan nationale overheidsfinanciering
(in EUR)
15.2.2. waarvan het totaalbedrag aan nationale particuliere
financiering (in EUR)
16. Totaalbedrag aan programmabijdragen dat in het kader van het
Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI - Youth Employment
Initiative) aan het financieringsinstrument is betaald (in EUR)
17. Totaalbedrag aan beheerskosten en -vergoedingen dat is betaald uit
programmabijdragen (in EUR)
17.1. waarvan basisvergoeding (in EUR)
17.2. waarvan prestatiegerelateerde vergoeding (in EUR)
18. Gekapitaliseerde beheerskosten of -vergoedingen krachtens
artikel 42, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 (alleen relevant
voor het eindverslag) (in EUR)
19.
Gekapitaliseerde
rentesubsidies
of
subsidies
voor
garantievergoedingen krachtens artikel 42, lid 1, onder c), van
Verordening (EU) nr. 1303/2013 (alleen relevant voor het eindverslag)
(in EUR)
20. Bedrag aan programmabijdragen voor vervolginvesteringen in
eindontvangers krachtens artikel 42, lid 3, van Verordening (EU)
nr. 1303/2013 (alleen relevant voor het eindverslag) (in EUR)
21. Bijdragen in de vorm van grond en/of onroerend goed aan het
financieringsinstrument krachtens artikel 37, lid 10, van Verordening
(EU) nr. 1303/2013 (alleen relevant voor het eindverslag) (in EUR)
V. Naar ESI-fondsprogramma en prioriteit of maatregel uitgesplitst totaalbedrag van de steun die
door het financieringsinstrument aan de eindontvangers of ten gunste van de eindontvangers is
betaald of in garantiecontracten is vastgelegd voor investeringen in eindontvangers (artikel 46, lid 2,
onder e), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)
VI. De prestaties van het financieringsinstrument, met inbegrip van vooruitgang bij het opzetten
daarvan en bij de selectie van de instanties voor de uitvoering van het financieringsinstrument (met
inbegrip van de instantie die het dakfonds uitvoert) (artikel 46, lid 2, onder f), van Verordening
(EU) nr. 1303/2013)
32. Informatie over de vraag of het financieringsinstrument aan het
eind van het verslagjaar nog steeds operationeel was
32.1. Indien het financieringsinstrument niet operationeel was aan het
eind van het verslagjaar, datum van de afronding
VII. Rente en andere voordelen als gevolg van steun uit de ESI-fondsen aan het
financieringsinstrument,
programmamiddelen
die
zijn
terugbetaald
aan
het
financieringsinstrument uit investeringen zoals bedoeld in de artikelen 43 en 44, en de waarde van
beleggingen in aandelen met betrekking tot voorgaande jaren (artikel 46, lid 2, onder g) en i), van
Verordening (EU) nr. 1303/2013)
35. Rente en andere voordelen als gevolg van betalingen uit ESIfondsen aan het financieringsinstrument (in EUR)
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36. Vóór het eind van het verslagjaar aan het financieringsinstrument
terugbetaalde bedragen die toe te schrijven zijn aan steun uit ESIfondsen (in EUR)
36.1. waarvan terugbetalingen van kapitaal (in EUR)
36.2. waarvan voordelen, andere inkomsten en opbrengsten (in EUR)
37. Bedrag aan hergebruikte middelen die aan het
financieringsinstrument zijn terugbetaald en aan ESI-fondsen toe te
schrijven zijn
37.1. waarvan bedragen die zijn betaald voor preferentiële beloning
van private investeerders die volgens de regels van de markteconomie
werken, en die corresponderende middelen stellen tegenover de steun
uit de ESI-fondsen aan het financieringsinstrument of mede-investeren
op het niveau van de eindontvanger (in EUR)
37.2. waarvan bedragen die zijn betaald voor de vergoeding van
gemaakte beheerskosten en de betaling van beheersvergoedingen van
het financieringsinstrument (in EUR)
VIII. Voortgang met het bewerkstelligen van het verwachte hefboomeffect van de door het
financieringsinstrument gedane investeringen en waarde van de investeringen en deelnemingen
(artikel 46, lid 2, onder h), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)
38. Totaalbedrag aan andere bijdragen, buiten de ESI-fondsen, dat door het
financieringsinstrument is bijeengebracht (in EUR)
38.1. Totaalbedrag aan andere bijdragen, buiten de ESI-fondsen, dat is
vastgelegd in de financieringsovereenkomst met de instantie die het
financieringsinstrument uitvoert (in EUR)
38.2. Totaalbedrag aan andere bijdragen, buiten de ESI-fondsen, dat
aan het financieringsinstrument is betaald (in EUR)
38.2.1. waarvan publieke bijdragen (EUR)
38.2.2. waarvan private bijdragen (EUR)
IX. Bijdrage van het financieringsinstrument tot de verwezenlijking van de indicatoren van de
prioriteit of de maatregel (artikel 46, lid 2, onder j), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)
41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het CO01 - Productieve investering:
financieringsinstrument bijdraagt
Aantal ondernemingen dat
steun ontvangt
41.1. Streefwaarde van de outputindicator
35,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte
0,00
van de streefwaarde van de outputindicator
41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het CO08 - Productieve investering:
financieringsinstrument bijdraagt
Toename werkgelegenheid in
ondersteunde bedrijven
41.1. Streefwaarde van de outputindicator
5,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte
0,00
van de streefwaarde van de outputindicator
41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het
CO28 - Onderzoek, innovatie:
financieringsinstrument bijdraagt
Aantal ondersteunde
ondernemingen om nieuw op de
markt producten te introduceren
41.1. Streefwaarde van de outputindicator
10,00
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41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte
van de streefwaarde van de outputindicator
41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het
financieringsinstrument bijdraagt

41.1. Streefwaarde van de outputindicator
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten opzichte
van de streefwaarde van de outputindicator

0,00
CO29 - Onderzoek, innovatie:
Aantal ondersteunde
ondernemingen om voor het
bedrijf nieuwe producten te
introduceren
25,00
0,00

I. Vaststelling van het programma en van de prioriteit of maatregel op grond waarvan de steun uit
het ESI-fonds wordt verleend (artikel 46, lid 2, onder a), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)
1. Prioritaire assen of maatregelen ter ondersteuning van het financieringsinstrument, inclusief
dakfonds, uit hoofde van het ESI-fondsprogramma
1.1. Prioritaire as ter ondersteuning van het As 2 – Het ondernemerschap versterken en de
financieringsinstrument krachtens het ESI-fondsprogramma ontwikkeling van de KMO’s in de groeisectoren
verbeteren

2. Naam van het (de) ESI-fonds(en) ter ondersteuning van
het financieringsinstrument in het kader van de prioritaire
as of maatregel
3. Thematische doelstelling(en) als bedoeld in artikel 9,
eerste alinea, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 die
door
het
financieringsinstrument
wordt/worden
ondersteund

EFRO

03 - Vergroting van de concurrentiekracht
van kleine en middelgrote ondernemingen,
alsmede van de landbouwsector (voor het
Elfpo) en van de visserij- en
aquacultuursector (voor het EFMZV)
3.1.
Bedrag
uit
ESI-fondsen
dat
in
2.746.286,00
financieringsovereenkomsten van de in veld 3 gekozen
thematische doelstelling is vastgelegd (facultatief)
4. andere ESI-fondsprogramma's die een bijdrage aan het financieringsinstrument leveren
4.1. CCI-nummer van elk ander ESI-fondsprogramma dat
bijdragen aan het financieringsinstrument levert
30. Datum van voltooiing van de ex-antebeoordeling
31-mei-2017
31. Selectie van de instanties die financieringsinstrumenten uitvoeren
31.1. Is de selectie- of aanwijzingsprocedure reeds van start
Ja
gegaan
II. Beschrijving van het financieringsinstrument en de uitvoeringsregelingen (artikel 46, lid 2, onder
b), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)
5. Naam van het financieringsinstrument
Voordelige lening voor
inschakelingsondernemingen, coöperaties
of ondernemingen uit de sociale economie
6.
Officieel
adres/vestigingsplaats
van
het België, Brussel
financieringsinstrument (naam van het land en de stad)
7. Uitvoeringsregelingen
7.1. Op EU-niveau ingestelde financieringsinstrumenten
Nee
onder direct of indirect beheer van de Commissie, als
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bedoeld in artikel 38, lid 1, onder a), van Verordening (EU)
nr. 1303/2013, dat met bijdragen uit ESI-fondsprogramma's
wordt ondersteund
7.1.1. Naam van het financieringsinstrument op EU-niveau
7.2. Op nationaal, regionaal, transnationaal of Toewijzing van de uitvoering
grensoverschrijdend
niveau
ingesteld
financieringsinstrument,
beheerd
door
of
onder
verantwoordelijkheid van de managementautoriteit, als
bedoeld in artikel 38, lid 1, onder b), dat met bijdragen uit
een
ESI-fondsprogramma
wordt
ondersteund
overeenkomstig artikel 38, lid 4, onder a), b) en c), van
Verordening (EU) nr. 1303/2013
8. Soort financieringsinstrument
Specifiek fonds
8.1. Op maat gesneden financieringsinstrumenten of
Maatwerk
financieringsinstrumenten
die
voldoen
aan
standaardbepalingen en voorwaarden d.w.z. "kant-en-klare
instrumenten"
9. Soort product dat door het financieringsinstrument wordt geleverd: leningen, microleningen,
garanties, investeringen in de vorm van aandelenkapitaal of quasiaandelenkapitaal, ander financieel
product of andere steun in combinatie met het financieringsinstrument krachtens artikel 37, lid 7,
van Verordening (EU) nr. 1303/2013
9.0.1. Leningen (≥ 25 000 EUR)
Ja
9.0.2. Microleningen (< 25 000 EUR en verstrekt aan
Nee
micro-ondernemingen) volgens SEC/2011/1134 definitief
9.0.3. Garanties
Nee
9.0.4. Aandelenkapitaal
Nee
9.0.5. Quasiaandelenkapitaal
Nee
9.0.6. Andere financiële producten
Nee
9.0.7. Andere steun in combinatie met een
Nee
financieringsinstrument
9.1. Beschrijving van het andere financiële product
9.2.
Andere
steun
in
combinatie
met
het
financieringsinstrument: subsidie, rentesubsidie of subsidie
voor garantievergoedingen krachtens artikel 37, lid 7, van
Verordening (EU) nr. 1303/2013
10. Rechtsvorm van het financieringsinstrument krachtens Afzonderlijk financieel geheel
artikel 38, lid 6, van Verordening (EU) nr. 1303/2013
(alleen voor de in artikel 38, lid 4, onder b), bedoelde
financieringsinstrumenten):
namens
de
managementautoriteit geopende fiduciaire rekening op
naam van de uitvoerende instantie, of afzonderlijk
financieel geheel binnen een financiële instelling
III. Vermelding van de in artikel 38, lid 1, onder a), en lid 4, onder a), b) en c), van Verordening
(EU) nr. 1303/2013 bedoelde instantie die het financieringsinstrument uitvoert, alsook de in artikel
38, lid 5, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 bedoelde financiële intermediairs (artikel 46, lid 2,
onder c), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)
11. Instantie die het financieringsinstrument uitvoert
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11.1. Soort uitvoerende instantie krachtens artikel 38, lid 4, Een publiek- of privaatrechtelijke instantie
van Verordening (EU) nr. 1303/2013 (a) een bestaand of
nieuw opgericht rechtspersoon belast met de uitvoering van
financieringsinstrumenten; (b) een instantie belast met de
uitvoeringstaak of (c) een managementautoriteit die
rechtstreeks een uitvoeringstaak verricht (alleen wat betreft
leningen en garanties)
11.1.1.
Naam
van
de
instantie
die
het Brusoc
financieringsinstrument uitvoert
11.1.2. Officieel adres/vestigingsplaats (land en stad) van België, Brussel
de instantie die het financieringsinstrument uitvoert
12. Procedure voor de selectie van de instantie die het Selectie overeenkomstig de bepalingen van
financieringsinstrument uitvoert: gunning van een de richtlijn voor overheidsopdrachten
overheidsopdracht; andere procedure
12.1. Beschrijving van de andere procedure voor de selectie
van de instantie die het financieringsinstrument uitvoert
13.
Datum
van
ondertekening
van
de
23-mei-2018
financieringsovereenkomst met de instantie die het
financieringsinstrument uitvoert
IV. Naar prioriteit of maatregel uitgesplitst totaalbedrag aan programmabijdragen dat aan het
financieringsinstrument is betaald en gemaakte beheerskosten of betaalde beheersvergoedingen
(artikel 46, lid 2, onder d) en e), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)
14. Totaalbedrag aan programmabijdragen dat in de
6.591.086,00
financieringsovereenkomst is vastgelegd (in EUR)
14.1. waarvan bijdragen uit ESI-fondsen (in EUR)
2.746.286,00
14.1.1. waarvan EFRO (in EUR) (facultatief)
2.746.286,00
14.1.2. waarvan Cohesiefonds (in EUR) (facultatief)
0,00
14.1.3. waarvan ESF (in EUR) (facultatief)
0,00
14.1.4. waarvan Elfpo (in EUR) (facultatief)
0,00
14.1.5. waarvan EFMZV (in EUR) (facultatief)
0,00
15. Totaalbedrag aan programmabijdragen betaald aan het
0,00
financieringsinstrument (in EUR)
15.1. waarvan bedrag aan bijdragen uit ESI-fondsen (in
0,00
EUR)
15.1.1. waarvan EFRO (in EUR)
15.1.2. waarvan Cohesiefonds (in EUR)
15.1.3. waarvan ESF (in EUR)
15.1.4. waarvan Elfpo (in EUR)
15.1.5. waarvan EFMZV (in EUR)
15.2.
waarvan
het
totaalbedrag aan
nationale
medefinanciering (in EUR)
15.2.1. waarvan het totaalbedrag aan nationale
overheidsfinanciering (in EUR)
15.2.2. waarvan het totaalbedrag aan nationale particuliere
financiering (in EUR)
16. Totaalbedrag aan programmabijdragen dat in het kader
van het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI - Youth
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Employment Initiative) aan het financieringsinstrument is
betaald (in EUR)
17. Totaalbedrag aan beheerskosten en -vergoedingen dat is
betaald uit programmabijdragen (in EUR)
17.1. waarvan basisvergoeding (in EUR)
17.2. waarvan prestatiegerelateerde vergoeding (in EUR)
18. Gekapitaliseerde beheerskosten of -vergoedingen
krachtens artikel 42, lid 2, van Verordening (EU)
nr. 1303/2013 (alleen relevant voor het eindverslag) (in
EUR)
19. Gekapitaliseerde rentesubsidies of subsidies voor
garantievergoedingen krachtens artikel 42, lid 1, onder c),
van Verordening (EU) nr. 1303/2013 (alleen relevant voor
het eindverslag) (in EUR)
20.
Bedrag
aan
programmabijdragen
voor
vervolginvesteringen
in
eindontvangers
krachtens
artikel 42, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1303/2013
(alleen relevant voor het eindverslag) (in EUR)
21. Bijdragen in de vorm van grond en/of onroerend goed
aan het financieringsinstrument krachtens artikel 37, lid 10,
van Verordening (EU) nr. 1303/2013 (alleen relevant voor
het eindverslag) (in EUR)
V. Naar ESI-fondsprogramma en prioriteit of maatregel uitgesplitst totaalbedrag van de steun die
door het financieringsinstrument aan de eindontvangers of ten gunste van de eindontvangers is
betaald of in garantiecontracten is vastgelegd voor investeringen in eindontvangers (artikel 46, lid 2,
onder e), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)
VI. De prestaties van het financieringsinstrument, met inbegrip van vooruitgang bij het opzetten
daarvan en bij de selectie van de instanties voor de uitvoering van het financieringsinstrument (met
inbegrip van de instantie die het dakfonds uitvoert) (artikel 46, lid 2, onder f), van Verordening
(EU) nr. 1303/2013)
32. Informatie over de vraag of het financieringsinstrument
aan het eind van het verslagjaar nog steeds operationeel was
32.1. Indien het financieringsinstrument niet operationeel
was aan het eind van het verslagjaar, datum van de
afronding
VII. Rente en andere voordelen als gevolg van steun uit de ESI-fondsen aan het
financieringsinstrument,
programmamiddelen
die
zijn
terugbetaald
aan
het
financieringsinstrument uit investeringen zoals bedoeld in de artikelen 43 en 44, en de waarde van
beleggingen in aandelen met betrekking tot voorgaande jaren (artikel 46, lid 2, onder g) en i), van
Verordening (EU) nr. 1303/2013)
35. Rente en andere voordelen als gevolg van betalingen uit
ESI-fondsen aan het financieringsinstrument (in EUR)
36. Vóór het eind van het verslagjaar aan het
financieringsinstrument terugbetaalde bedragen die toe te
schrijven zijn aan steun uit ESI-fondsen (in EUR)
36.1. waarvan terugbetalingen van kapitaal (in EUR)
36.2. waarvan voordelen, andere inkomsten en opbrengsten
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(in EUR)
37. Bedrag aan hergebruikte middelen die aan het
financieringsinstrument zijn terugbetaald en aan ESIfondsen toe te schrijven zijn
37.1. waarvan bedragen die zijn betaald voor preferentiële
beloning van private investeerders die volgens de regels van
de markteconomie werken, en die corresponderende
middelen stellen tegenover de steun uit de ESI-fondsen aan
het financieringsinstrument of mede-investeren op het
niveau van de eindontvanger (in EUR)
37.2. waarvan bedragen die zijn betaald voor de vergoeding
van gemaakte beheerskosten en de betaling van
beheersvergoedingen van het financieringsinstrument (in
EUR)
VIII. Voortgang met het bewerkstelligen van het verwachte hefboomeffect van de door het
financieringsinstrument gedane investeringen en waarde van de investeringen en deelnemingen
(artikel 46, lid 2, onder h), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)
38. Totaalbedrag aan andere bijdragen, buiten de ESI-fondsen, dat door het
financieringsinstrument is bijeengebracht (in EUR)
38.1. Totaalbedrag aan andere bijdragen, buiten de ESIfondsen, dat is vastgelegd in de financieringsovereenkomst
met de instantie die het financieringsinstrument uitvoert (in
EUR)
38.2. Totaalbedrag aan andere bijdragen, buiten de ESIfondsen, dat aan het financieringsinstrument is betaald (in
EUR)
38.2.1. waarvan publieke bijdragen (EUR)
38.2.2. waarvan private bijdragen (EUR)
IX. Bijdrage van het financieringsinstrument tot de verwezenlijking van de indicatoren van de
prioriteit of de maatregel (artikel 46, lid 2, onder j), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)
41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het
CO01 - Productieve investering: Aantal
financieringsinstrument bijdraagt
ondernemingen dat steun ontvangt
41.1. Streefwaarde van de outputindicator
220,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten
0,00
opzichte van de streefwaarde van de outputindicator
41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het
CO05 - Productieve investering: Aantal
financieringsinstrument bijdraagt
nieuwe ondernemingen dat ondersteund
wordt
41.1. Streefwaarde van de outputindicator
110,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten
0,00
opzichte van de streefwaarde van de outputindicator
41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het CO08 - Productieve investering: Toename
financieringsinstrument bijdraagt
werkgelegenheid in ondersteunde
bedrijven
41.1. Streefwaarde van de outputindicator
110,00
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten
0,00
opzichte van de streefwaarde van de outputindicator
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41. Outputindicator (codenummer en naam) waaraan het
financieringsinstrument bijdraagt

41.1. Streefwaarde van de outputindicator
41.2. Door het financieringsinstrument bereikte waarde ten
opzichte van de streefwaarde van de outputindicator
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Bx1 - Bx1 Nombre de personnes ayant
participé activement à des actions
sensibilisation et coaching liées à
l’entrepreneuriat en RBC.
250,00
0,00
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9.
OPTIONEEL VOOR HET VERSLAG DAT IN 2016 MOET WORDEN INGEDIEND, NIET VAN TOEPASSING OP ANDERE LICHTE VERSLAGEN:
MAATREGELEN DIE ZIJN GENOMEN OM TE VOLDOEN AAN DE EX-ANTEVOORWAARDEN
Tabel 14: Maatregelen die zijn genomen om te voldoen aan de toepasselijke algemene ex-antevoorwaarden
Algemene
antevoorwaarde

NL

ex-

Criteria waaraan niet wordt
voldaan

Genomen
maatregelen

Uiterste
datum

Verantwoordelijke
organen

Maatregel voltooid voor uiterste
datum

71

Aan
voldaan

criteria

Verwachte datum voor volledige uitvoering van resterende
maatregelen

Commentaar

NL

Tabel 15: Maatregelen die zijn genomen om te voldoen aan de toepasselijke thematische ex-antevoorwaarden
Algemene
antevoorwaarde

NL

ex-

Criteria waaraan niet wordt
voldaan

Genomen
maatregelen

Uiterste
datum

Verantwoordelijke
organen

Maatregel voltooid voor uiterste
datum
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Aan
voldaan

criteria

Verwachte datum voor volledige uitvoering van resterende
maatregelen

Commentaar
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10.

DE VORDERINGEN BIJ DE VOORBEREIDING EN UITVOERING VAN GROTE PROJECTEN EN GEZAMENLIJKE
ACTIEPLANNEN (ARTIKEL 101, ONDER H, EN 111, LID 3, VAN VERORDENING (EU) NR. 1303/2013)

10.1. Grote projecten
Tabel 12: Grote projecten
Project CCI Status van
het
grote
project

NL

Totale
investeringen

Totale
subsidiabele
kosten

Geplande datum van Datum
van
de
stilzwijgende Geplande start van de Geplande
kennisgeving
/ toestemming/goedkeuring
door
de uitvoering
(jaar, voltooiingsdatum
indiening
Commissie
kwartaal)

Prioritaire
as
Investeringsprioriteiten

73

/ Huidige stand van uitvoering — financiële vorderingen (% Huidige stand van uitvoering — Belangrijkste
van de uitgaven die zijn gecertificeerd tegenover de materiële vorderingen Belangrijkste outputs
Commissie ten opzichte van de totale subsidiabele kosten)
uitvoeringsfase van het project

Datum van ondertekening Opmerkingen
van de eerste opdracht voor
werken

NL

Belangrijke problemen bij de uitvoering van grote projecten en maatregelen die zijn genomen om
deze te verhelpen

NL
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Geplande wijzigingen in de lijst met grote projecten in het operationele programma
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10.2.

Gezamenlijke actieplannen

De vorderingen bij de uitvoering van de verschillende fasen van de gezamenlijke actieplannen
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Tabel 13: Gezamenlijke actieplannen (JAP)
Titel
van CCI Uitvoering van de fasen Totale subsidiabele Totale
het JAP
van het JAP
kosten
overheidssteun

NL

OP-bijdrage aan Prioritaire
het JAP
as

Soort
JAP

[Geplande] indiening bij [Geplande] start van de [Geplande]
de Commissie
uitvoering
voltooiing

77

Belangrijkste outputs en Totale
subsidiabele
uitgaven
die
resultaten
gecertificeerd tegenover de Commissie

zijn Opmerkingen

NL

Aanzienlijke problemen en genomen maatregelen om deze te verhelpen
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DEEL BIN 2017 EN 2019 IN TE DIENEN VERSLAG EN EINDVERSLAG OVER DE
UITVOERING(artikel 50, lid 4, en artikel 111, leden 3 en 4, van Verordening (EU) nr. 1303/2013)
11. BEOORDELING VAN DE UITVOERING VAN HET OPERATIONELE PROGRAMMA
(ARTIKELEN 50, LID 4 EN 111, LID 4, VAN VERORDENING (EU) NR. 1303/2013)
11.1. Informatie in Deel A en verwezenlijking van de doelstellingen van het programma (artikel
50, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1303/2013)
Prioritaire as

Axe 1 - Renforcer la recherche et améliorer le transfert et l'émergence de l'innovation

Prioritaire
as

Axe 2 - Renforcer l'entrepreneuriat et améliorer le développement des PME dans les filières
porteuses

Prioritaire
as

Axe 3 - Soutenir le développement d’une économie circulaire et l’utilisation rationnelle des
ressources dans les filières porteuses (bas carbonne)

Prioritaire as

Prioritaire as

Prioritaire
as

Axe 4 - Améliorer le cadre de vie des quartiers et des populations fragilisées

Axe T - Axe Assistance technique

Axe3b - Axe 3bis : Soutenir le développement d’une économie circulaire et l’utilisation
rationnelle des ressources dans les filières porteuses (environnement/utilisation rationnelle
des ressources)

11.2. Specifieke acties die zijn uitgevoerd om de gelijkheid van mannen en vrouwen te bevorderen
en discriminatie te voorkomen, met name de bevordering van de toegankelijkheid voor mensen met
een handicap, en de regelingen die zijn getroffen om de integratie van het genderperspectief in het
operationele programma en in concrete acties te waarborgen (artikelen 50, lid 4 en 111, lid 4, tweede
alinea, onder e), van Verordening (EU) nr. 1303/2013)

11.3. Duurzame ontwikkeling (artikelen 50, lid 4 en 111, lid 4, tweede alinea, onder f), van
Verordening (EU) nr. 1303/2013)
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11.4. Verslaglegging van de steun die is gebruikt voor doelstellingen op het gebied van
klimaatverandering (artikel 50, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1303/2013)
Prioritaire
as
Axe 1
Axe 3
Totaal

11.5.

NL

Bedrag aan steun dat voor de doelstellingen op het Deel van de totale toewijzing
gebied van klimaatverandering moet worden aan
het
operationele
gebruikt (EUR)
programma (%)
298.063,25
1,73%
8.466.763,30
38,82%
8.764.826,55
9,15%

Rol van partners bij de uitvoering van het programma
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12.
VERPLICHTE INFORMATIE EN BEOORDELING OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 111,
LID 4, EERSTE ALINEA, ONDER A) EN B), VAN VERORDENING (EU) NR. 1303/2013
12.1. De vorderingen bij de uitvoering van het evaluatieplan en het vervolg dat aan de bevindingen
van evaluaties is gegeven

12.2. De resultaten van de voorlichtings- en publiciteitsmaatregelen voor de fondsen die zijn
uitgevoerd in het kader van de communicatiestrategie
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13. MAATREGELEN DIE ZIJN GENOMEN OM TE VOLDOEN AAN EX-ANTEVOORWAARDEN (ARTIKEL 50, LID 4, VAN VERORDENING (EU)
NR. 1303/2013) (KAN WORDEN OPGENOMEN IN HET IN 2016 IN TE DIENEN VERSLAG) (ZIE PUNT 9). VERPLICHT IN HET IN 2017 IN TE DIENEN VERSLAG)
OPTIE: VOORTGANGSVERSLAG
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14.
AANVULLENDE INFORMATIE DIE KAN WORDEN TOEGEVOEGD, AFHANKELIJK
VAN DE INHOUD EN DE DOELSTELLINGEN VAN HET OPERATIONELE PROGRAMMA
(ARTIKEL 111, LID 4, TWEEDE ALINEA, ONDER A), B), C), D), G) EN H), VAN VERORDENING (EU) NR.
1303/2013)
14.1. De vorderingen bij de uitvoering van de geïntegreerde aanpak voor territoriale ontwikkeling,
met inbegrip van de ontwikkeling van regio's die met demografische uitdagingen en permanente of
natuurlijke belemmeringen kampen, geïntegreerde territoriale investeringen, duurzame stedelijke
ontwikkeling, en vanuit de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling in het kader van het
operationele programma

14.2. De vorderingen bij de uitvoering van acties ter vergroting van de capaciteit van de
autoriteiten van de lidstaten en van de begunstigden om de fondsen administratief te beheren en te
gebruiken

14.3.

De vorderingen bij de uitvoering van interregionale en transnationale acties

14.4.

In voorkomend geval, de bijdrage aan macro-regionale en zeebekkenstrategieën

Zoals bepaald in artikel 27, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 "Inhoud van programma's",
artikel 96, lid 3, onder e), "Inhoud, vaststelling en wijziging van operationele programma's voor de
doelstelling "investeren in groei en werkgelegenheid"", artikel 111, lid 3, artikel 111, lid 4, onder d),
"Uitvoeringsverslagen voor de doelstelling "investeren in groei en werkgelegenheid"" en bijlage I,
afdeling 7.3 "Bijdrage van mainstreamprogramma's aan de macroregionale en zeebekkenstrategieën"
draagt dit programma bij aan macroregionale en/of zeebekkenstrategieën:







NL

EU-strategie voor het Oostzeegebied (EUSBSR)
EU-strategie voor het Donaugebied (EUSDR)
EU-strategie voor de Adriatisch-Ionische regio (EUSAIR)
EU-strategie voor het Alpengebied (EUSALP)
Strategie voor het Atlantische Zeegebied (ATLSBS)
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14.5.

De vorderingen bij de uitvoering van eventuele acties op het gebied van sociale innovatie

14.6. De vorderingen bij de uitvoering van maatregelen om te voorzien in de specifieke behoeften
van de geografische gebieden die het hardst door armoede worden getroffen of van doelgroepen die
het grootste risico lopen te worden gediscrimineerd in verband met armoede of sociaal uitgesloten te
worden, waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan gemarginaliseerde gemeenschappen en
personen met een handicap, langdurig werklozen en werkloze jongeren, met vermelding van de
gebruikte financiële middelen, in voorkomend geval
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PART C REPORTING SUBMITTED IN YEAR 2019 AND FINAL IMPLEMENTATION
REPORT (Article 50(5) of Regulation (EU) No 1303/2013)
15.
FINANCIELE INFORMATIE OP HET NIVEAU VAN DE PRIORITAIRE AS EN HET
OPERATIONELE PROGRAMMA (ARTIKELEN 21, LID 2, EN 22, LID 7, VAN VERORDENING (EU) NR.
1303/2013)
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16.

SLIMME, DUURZAME EN INCLUSIEVE GROEI (OPTIE VOORTGANGSVERSLAG)

Informatie over en beoordeling van de programmabijdrage tot het verwezenlijken van de strategie van de
Unie voor een slimme, duurzame en inclusieve groei.
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17.
KWESTIES DIE GEVOLGEN HEBBEN VOOR DE PRESTATIES VAN HET
PROGRAMMA EN DE GENOMEN MAATREGELEN — PRESTATIEKADER (ARTIKEL 50, LID 2,
VAN VERORDENING (EU) NR. 1303/2013)
Wanneer de beoordeling van de geboekte voortgang met betrekking tot de mijlpalen en doelstellingen
zoals vastgesteld in het prestatiekader laat zien dat bepaalde mijlpalen en doelstellingen niet zijn bereikt,
moeten lidstaten aangeven wat de redenen zijn voor het niet realiseren van deze mijlpalen in het verslag
van 2019 (voor mijlpalen) en in het definitieve uitvoeringsverslag (voor de doelstellingen).
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Info

Versie van het uitvoeringsverslag is gevalideerd

Waarschuwing 2.48

Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: Axe 1, investment priority:
1b, specific objective: OS1.1, indicator: OS1.1, region category: M, year: 2016 (null < 1,37). Please check.

Waarschuwing 2.48

Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: Axe 1, investment priority:
1b, specific objective: OS1.1, indicator: OS1.1, region category: M, year: 2017 (null < 1,37). Please check.

Waarschuwing 2.48

Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: Axe 1, investment priority:
1b, specific objective: OS1.2, indicator: 0S1.2, region category: M, year: 2014 (57,00 < 63,10). Please check.

Waarschuwing 2.48

Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: Axe 1, investment priority:
1b, specific objective: OS1.2, indicator: 0S1.2, region category: M, year: 2015 (null < 63,10). Please check.

Waarschuwing 2.48

Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: Axe 1, investment priority:
1b, specific objective: OS1.2, indicator: 0S1.2, region category: M, year: 2016 (null < 63,10). Please check.

Waarschuwing 2.48

Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: Axe 1, investment priority:
1b, specific objective: OS1.2, indicator: 0S1.2, region category: M, year: 2017 (null < 63,10). Please check.

Waarschuwing 2.48

Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: Axe 2, investment priority:
3a, specific objective: OS2.1, indicator: 0S2.1, region category: M, year: 2014 (150.767,00 < 153.648,00). Please check.

Waarschuwing 2.48

Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: Axe 2, investment priority:
3a, specific objective: OS2.1, indicator: 0S2.1, region category: M, year: 2015 (152.258,00 < 153.648,00). Please check.

Waarschuwing 2.48

Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: Axe 2, investment priority:
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3a, specific objective: OS2.1, indicator: 0S2.1, region category: M, year: 2016 (null < 153.648,00). Please check.

Waarschuwing 2.48

Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: Axe 2, investment priority:
3a, specific objective: OS2.1, indicator: 0S2.1, region category: M, year: 2017 (null < 153.648,00). Please check.

Waarschuwing 2.48

Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: Axe 2, investment priority:
3a, specific objective: OS2.1, indicator: OS2.1, region category: M, year: 2016 (null < 9.293,00). Please check.

Waarschuwing 2.48

Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: Axe 2, investment priority:
3a, specific objective: OS2.1, indicator: OS2.1, region category: M, year: 2017 (null < 9.293,00). Please check.

Waarschuwing 2.48

Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: Axe 2, investment priority:
3d, specific objective: 0S2.2, indicator: Bx6, region category: M, year: 2017 (null < 9.728,00). Please check.

Waarschuwing 2.48

Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: Axe 3, investment priority:
4e, specific objective: OS3.3, indicator: OS3.3, region category: M, year: 2014 (null < 81,75). Please check.

Waarschuwing 2.48

Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: Axe 3, investment priority:
4e, specific objective: OS3.3, indicator: OS3.3, region category: M, year: 2015 (null < 81,75). Please check.

Waarschuwing 2.48

Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: Axe 3, investment priority:
4e, specific objective: OS3.3, indicator: OS3.3, region category: M, year: 2016 (null < 81,75). Please check.

Waarschuwing 2.48

Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: Axe 3, investment priority:
4e, specific objective: OS3.3, indicator: OS3.3, region category: M, year: 2017 (null < 81,75). Please check.

Waarschuwing 2.48

Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: Axe 4, investment priority:
9b, specific objective: OS4.1, indicator: OS4.1, region category: M, year: 2014 (20,91 < 23,80). Please check.
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Waarschuwing 2.48

Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: Axe 4, investment priority:
9b, specific objective: OS4.1, indicator: OS4.1, region category: M, year: 2015 (22,36 < 23,80). Please check.

Waarschuwing 2.48

Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: Axe 4, investment priority:
9b, specific objective: OS4.1, indicator: OS4.1, region category: M, year: 2017 (null < 23,80). Please check.

Waarschuwing 2.48

Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: Axe 4, investment priority:
9b, specific objective: OS4.3, indicator: OS4.3, region category: M, year: 2014 (null < 0,00). Please check.

Waarschuwing 2.48

Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: Axe 4, investment priority:
9b, specific objective: OS4.3, indicator: OS4.3, region category: M, year: 2015 (null < 0,00). Please check.

Waarschuwing 2.48

Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: Axe3b, investment priority:
6a, specific objective: 3.5., indicator: OS3.5, region category: M, year: 2014 (38,90 < 39,80). Please check.

Waarschuwing 2.48

Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: Axe3b, investment priority:
6a, specific objective: 3.5., indicator: OS3.5, region category: M, year: 2016 (36,90 < 39,80). Please check.

Waarschuwing 2.48

Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: Axe3b, investment priority:
6a, specific objective: 3.5., indicator: OS3.5, region category: M, year: 2017 (null < 39,80). Please check.

Waarschuwing 2.48

Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: Axe3b, investment priority:
6e, specific objective: 3.4, indicator: OS3.4, region category: M, year: 2014 (null < 53,40). Please check.

Waarschuwing 2.48

Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: Axe3b, investment priority:
6e, specific objective: 3.4, indicator: OS3.4, region category: M, year: 2015 (null < 53,40). Please check.

Waarschuwing 2.48

Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: Axe3b, investment priority:
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6e, specific objective: 3.4, indicator: OS3.4, region category: M, year: 2016 (null < 53,40). Please check.

Waarschuwing 2.48

Annual value entered in table 1 is below the baseline value and moving away from the target for priority axis: Axe3b, investment priority:
6e, specific objective: 3.4, indicator: OS3.4, region category: M, year: 2017 (null < 53,40). Please check.

Waarschuwing 2.49

Annual value entered in table 1 exceeds the target value for priority axis: Axe 1, investment priority: 1b, specific objective: OS1.1,
indicator: OS1.1, region category: M, year: 2014 (1,71 > 1,50). Please check.

Waarschuwing 2.49

Annual value entered in table 1 exceeds the target value for priority axis: Axe 1, investment priority: 1b, specific objective: OS1.1,
indicator: OS1.1, region category: M, year: 2015 (1,81 > 1,50). Please check.

Waarschuwing 2.49

Annual value entered in table 1 exceeds the target value for priority axis: Axe 2, investment priority: 3a, specific objective: OS2.1,
indicator: OS2.1, region category: M, year: 2014 (9.553,00 > 9.500,00). Please check.

Waarschuwing 2.49

Annual value entered in table 1 exceeds the target value for priority axis: Axe 2, investment priority: 3a, specific objective: OS2.1,
indicator: OS2.1, region category: M, year: 2015 (9.578,00 > 9.500,00). Please check.

Waarschuwing 2.51

Annual value entered in table 1 is below the target value for priority axis: Axe 4, investment priority: 9b, specific objective: OS4.2,
indicator: OS42, region category: M, year: 2015 (null < 1.174,00). Please check.

Waarschuwing 2.51

Annual value entered in table 1 is below the target value for priority axis: Axe 4, investment priority: 9b, specific objective: OS4.2,
indicator: OS42, region category: M, year: 2016 (null < 1.174,00). Please check.

Waarschuwing 2.51

Annual value entered in table 1 is below the target value for priority axis: Axe 4, investment priority: 9b, specific objective: OS4.2,
indicator: OS42, region category: M, year: 2017 (null < 1.174,00). Please check.

Waarschuwing 2.52

In table 3A, the annual total value entered is 101,26% of the total target value for "S", priority axis: Axe 2, investment priority: 3a,
indicator: Bx1, region category: M, year: 2015. Please check.
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Waarschuwing 2.52

In table 3A, the annual total value entered is 101,26% of the total target value for "S", priority axis: Axe 2, investment priority: 3a,
indicator: Bx1, region category: M, year: 2016. Please check.

Waarschuwing 2.52

In table 3A, the annual total value entered is 101,26% of the total target value for "S", priority axis: Axe 2, investment priority: 3a,
indicator: Bx1, region category: M, year: 2017. Please check.

Waarschuwing 2.52

In table 3A, the annual total value entered is 120,00% of the total target value for "S", priority axis: Axe 1, investment priority: 1b,
indicator: CO28, region category: M, year: 2016. Please check.

Waarschuwing 2.52

In table 3A, the annual total value entered is 129,25% of the total target value for "S", priority axis: Axe 2, investment priority: 3d,
indicator: CO39, region category: M, year: 2016. Please check.

Waarschuwing 2.52

In table 3A, the annual total value entered is 129,25% of the total target value for "S", priority axis: Axe 2, investment priority: 3d,
indicator: CO39, region category: M, year: 2017. Please check.

Waarschuwing 2.52

In table 3A, the annual total value entered is 133,33% of the total target value for "S", priority axis: Axe 2, investment priority: 3d,
indicator: CO04, region category: M, year: 2017. Please check.

Waarschuwing 2.52

In table 3A, the annual total value entered is 140,00% of the total target value for "S", priority axis: Axe 1, investment priority: 1b,
indicator: CO28, region category: M, year: 2017. Please check.

Waarschuwing 2.52

In table 3A, the annual total value entered is 140,00% of the total target value for "S", priority axis: Axe 3, investment priority: 4e,
indicator: CO39, region category: M, year: 2017. Please check.

Waarschuwing 2.52

In table 3A, the annual total value entered is 140,00% of the total target value for "S", priority axis: Axe 4, investment priority: 9b,
indicator: Bx5, region category: M, year: 2015. Please check.

Waarschuwing 2.52

In table 3A, the annual total value entered is 156,25% of the total target value for "S", priority axis: Axe 1, investment priority: 1b,
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indicator: CO24, region category: M, year: 2015. Please check.

Waarschuwing 2.52

In table 3A, the annual total value entered is 160,00% of the total target value for "S", priority axis: Axe 4, investment priority: 9b,
indicator: Bx5, region category: M, year: 2016. Please check.

Waarschuwing 2.52

In table 3A, the annual total value entered is 160,00% of the total target value for "S", priority axis: Axe 4, investment priority: 9b,
indicator: Bx5, region category: M, year: 2017. Please check.

Waarschuwing 2.52

In table 3A, the annual total value entered is 183,33% of the total target value for "S", priority axis: Axe 1, investment priority: 1b,
indicator: CO26, region category: M, year: 2016. Please check.

Waarschuwing 2.52

In table 3A, the annual total value entered is 183,33% of the total target value for "S", priority axis: Axe 1, investment priority: 1b,
indicator: CO26, region category: M, year: 2017. Please check.

Waarschuwing 2.52

In table 3A, the annual total value entered is 193,75% of the total target value for "S", priority axis: Axe 1, investment priority: 1b,
indicator: CO24, region category: M, year: 2016. Please check.

Waarschuwing 2.52

In table 3A, the annual total value entered is 200,00% of the total target value for "S", priority axis: Axe 1, investment priority: 1b,
indicator: CO24, region category: M, year: 2017. Please check.

Waarschuwing 2.52

In table 3A, the annual total value entered is 203,63% of the total target value for "S", priority axis: Axe 4, investment priority: 9b,
indicator: CO39, region category: M, year: 2016. Please check.

Waarschuwing 2.52

In table 3A, the annual total value entered is 203,63% of the total target value for "S", priority axis: Axe 4, investment priority: 9b,
indicator: CO39, region category: M, year: 2017. Please check.

Waarschuwing 2.52

In table 3A, the annual total value entered is 4.400,49% of the total target value for "S", priority axis: Axe 3, investment priority: 4e,
indicator: CO38, region category: M, year: 2017. Please check.
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Waarschuwing 2.52

In table 3A, the annual total value entered is 4.506,04% of the total target value for "S", priority axis: Axe 3, investment priority: 4e,
indicator: CO38, region category: M, year: 2016. Please check.

Waarschuwing 2.53

In table 3A, the annual total value entered is 137,13% of the total target value for "F", priority axis: Axe 1, investment priority: 1b,
indicator: CO24, region category: M, year: 2017. Please check.

Waarschuwing 2.53

In table 3A, the annual total value entered is 148,00% of the total target value for "F", priority axis: Axe 4, investment priority: 9b,
indicator: Bx5, region category: M, year: 2017. Please check.

Waarschuwing 2.53

In table 3A, the annual total value entered is 166,67% of the total target value for "F", priority axis: Axe 1, investment priority: 1b,
indicator: CO26, region category: M, year: 2017. Please check.

Waarschuwing 2.53

In table 3A, the annual total value entered is 210,00% of the total target value for "F", priority axis: Axe 2, investment priority: 3a,
indicator: Bx1, region category: M, year: 2017. Please check.

Waarschuwing 2.54

In table 3A, the annual total value entered for "F" (implemented) is % of the annual total value entered for "S" (forecast from selected) for
priority axis: Axe T, investment priority: -, indicator: Bx6, region category: , year: 2015. Please check.

Waarschuwing 2.54

In table 3A, the annual total value entered for "F" (implemented) is 207,38% of the annual total value entered for "S" (forecast from
selected) for priority axis: Axe 2, investment priority: 3a, indicator: Bx1, region category: M, year: 2017. Please check.

Waarschuwing 2.54

In table 3A, the annual total value entered for "F" (implemented) is 450,00% of the annual total value entered for "S" (forecast from
selected) for priority axis: Axe 1, investment priority: 1b, indicator: CO26, region category: M, year: 2015. Please check.
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