Gemeenschappelijke outputindicatoren OP's EFRO 2014-2020 NL
Indicatoren
Code Cat Eenheid

Naam

Definitie & toelichting

Opgenom Bijzonderen in OP
heden
van
landsdeel

bewijsvoering / opmerkingen

Het aantal ondernemingen dat steun ontvangt vanuit het Operationeel Programma, in welke vorm dan ook en
ongeacht of de steun staatssteun is of niet.

N, W, Z, O

Ondernemingen die direct als
medebegunstigde of begunstigde
gelden, kunnen via de beschikking
of uitvoeringsovereenkomst worden
aangetoond.

(definitie in Guidance document on Monitoring and Evaluation officiële EC-vertaling conform SFC 2014 (indien afwijkend))
Productive investment
CO01

Ondernemingen Aantal ondernemingen dat steun ontvangt
(Number of enterprises receiving support)

Een onderneming telt als “ondersteund” als deze actief en gericht iets uit het project ontvangt dat een
substantiële waarde vertegenwoordigt (Euro’s, advies, begeleiding, matching etc.).
Een onderneming die bijvoorbeeld deelneemt aan een seminar, of wordt bezocht voor een algemeen gesprek,
telt normaliter niet als “ondersteund”. Dit tenzij het bij de deelname aan een seminar om een specifiek
evenement gaat, waarbij de deelname wel een substantiële waarde vertegenwoordigt en de prijs die voor
deelname moet worden betaald, substantieel lager is dan de prijs die zonder EFRO-steun had moeten worden
betaald.

Voor ondernemingen die geen
(mede)begunstigde zijn, maar via
deelname aan een project
(adviestraject, vouchers e.d.) steun
ontvangen en daarmee een
functionele relatie hebben met de
(mede-)begunstigde, is het de
verantwoordelijkheid van de
(mede)begunstigde een
standaardlijst in te vullen en te
autoriseren met de namen van de
betreffende ondernemingen.
Ondernemingen kunnen alleen
opgenomen worden indien
bewijsvoering in de administratie
van de (mede)begunstigde
controleerbaar is opgenomen. De
op de lijst opgenomen
ondernemingen tellen mee voor de
indicator.

Een onderneming die een individueel adviestraject volgt, wordt doorgaans wel als “ondersteund” gerekend. Dit
tenzij het traject niet of nauwelijks een waarde vertegenwoordigt, of het bedrag dat de onderneming voor het
traject betaalt niet verschilt van het bedrag dat de onderneming zonder EFRO-steun aan het project had
moeten betalen.
Algemeen voorbeeld: 500 bedrijven nemen deel aan een seminar, bij 200 daarvan brengt een innovatieadviseur een verkennend bezoek, voor 25 daarvan wordt een concreet innovatieplan uitgewerkt. De score
moet dan zijn 25 en niet 200 of 500.
De som van indicatoren CO02, CO03 en CO04 kan hoger zijn dan indicator CO01, indien ondernemingen
meerdere vormen van steun ontvangen.
Ondersteunde ondernemingen mogen maar één keer in de score van de indicator worden meegenomen.
Indien een onderneming meerdere keren steun ontvangt, dan blijft de score voor de indicator "1". (Dit geldt ook
voor de indicatoren CO02, CO03 en CO04.)

CO02

Ondernemingen Aantal ondernemingen dat subsidie ontvangt

Het aantal ondernemingen dat subsidie ontvangt vanuit het Operationeel Programma. Er is sprake van een
subsidie als een onderneming directe financiële steun ontvangt die niet hoeft te worden terugbetaald.

N, W, Z, O

CO02 is
een
'subset' van
CO01

Beschikkingen en
uitvoeringsovereenkomst zijn
voldoende. Let op dat alle
medebegunstigde ondernemingen
in een project hierin worden
vermeld.

W

CO03 is
een
'subset' van
CO01

Dit steun wordt vastgelegd via een
overeenkomst die aan de financiële
steun (in de vorm van een lening,
interestsubsidie, kredietgarantie,
durfkapitaal of een ander financieel
instrument) ten grondslag ligt. De
overeenkomst wordt vastgelegd
door de fondsmanager, volgens
(een) in de uitvoeringsovereenkomst
opgenomen voorwaarde(n).

(Number of enterprises receiving grants)
Een voucher waarmee korting kan worden verkregen op een bepaalde dienst of product, valt bij deze indicator
onder het begrip 'subsidie'.

CO03

Ondernemingen Aantal ondernemingen dat financiële steun ontvangt, anders dan
subsidie
(Number of enterprises receiving financial support other than grants)

Het aantal ondernemingen dat financiële steun ontvangt vanuit het Operationeel Programma, waarbij de
financiële steun een andere vorm heeft dan subsidie. Het kan hierbij gaan om een lening, interestsubsidie,
kredietgarantie, durfkapitaal of een ander financieel instrument.

CO04

Ondernemingen Aantal ondernemingen dat niet-financiële steun ontvangt

Het aantal ondernemingen dat steun ontvangt vanuit het Operationeel Programma, waarbij de steun een
andere vorm heeft dan een directe financiële overdracht.

N, W, Z, O

CO04 is
Zie CO01. Op de lijst zal de vorm van
een
steun moeten worden vastgelegd.
'subset' van
CO01

N, W, Z, O

CO06 is
gekoppeld
aan CO02
en kan
cijfermatig
overlap
vertonen
met CO27.

De bijdrage wordt vastgelegd in het
ICT-systeem. Uiteindelijk geldt de
situatie bij vaststelling. Systeem
monitort op basis van committering
en voortgang.

W

CO07 is
gekoppeld
aan CO03
en kan
cijfermatig
overlap
vertonen
met CO27.

De bijdrage wordt vastgelegd in het
ICT-systeem. Uiteindelijk geldt de
situatie bij vaststelling. Het systeem
monitort op basis van committering
en voortgang.

(Number of enterprises receiving non-financial support)
Voor het scoren op deze indicator, "het wel of niet ontvangen van steun", gelden dezelfde criteria als bij
indicator CO01.
Vouchers in natura (bijv. adviesuren) worden aangemerkt als niet-financiële steun.

CO06

EUR

De private bijdrage in de totale kosten van subsidieprojecten

De omvang van de private bijdrage (cofinanciering) in de totale subsidiabele projectkosten van
subsidieprojecten waarbij steun wordt verleend aan ondernemingen.

(Private investment matching public support to enterprises (grants) Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun voor
ondernemingen (subsidies))

CO07

CO08

EUR

FTE

De private bijdrage in de totale kosten van niet-subsidie projecten

De omvang van de private bijdrage (cofinanciering) in de totale subsidiabele projectkosten van projecten,
waarbij steun wordt verleend aan ondernemingen en waarbij de steun een andere vorm heeft dan subsidie.
(Private investment matching public support to enterprises (non-grants) Particuliere investeringen die zijn afgestemd op overheidssteun voor
Heeft het project de vorm van een fonds, dan telt de private bijdrage op fondsniveau.
ondernemingen (niet-subsidies))

Productieve investering: toename werkgelegenheid in ondersteunde
bedrijven

De toename van de werkgelegenheid bij bedrijven die vanuit het Operationeel Programma zijn ondersteund

W

Het aantal ondernemingen dat samenwerkt met onderzoeksinstellingen bij het uitvoeren van onderzoeks- en
ontwikkelingsprojecten.

N, W

(Employment increase in supported enterprises)

Research, Innovation
CO26

Ondernemingen Aantal ondernemingen dat samenwerkt met onderzoeksinstellingen
(Number of enterprises cooperating with research institutions)

Er is sprake van samenwerking als minimaal één onderneming en minimaal één onderzoeksinstelling voor de
duur van de projectperiode of langer, gezamenlijk optrekken. De steun die vanuit het Operationeel Programma
wordt ontvangen mag bij één of bij meerdere van de samenwerkende partijen terechtkomen. Het mag gaan
om de voortzetting van een bestaande samenwerking. De steun dient in alle gevallen echter noodzakelijk te zijn
om de samenwerking te laten plaatsvinden of voortduren.
Voor zover beide partijen geen medebegunstigden zijn, en de samenwerking dus niet in de beschikking formeel
is vastgelegd, zal een samenwerkingsovereenkomst moeten worden overlegd.

Lenings-of deelnemingen
overeenkomsten (FEI's) worden
vastgelegd in de systemen van de
fondsmanagers. De fondsmanagers
verstrekken vervolgens informatie
aan de managementautoriteit over
de private bijdragen in de door de
fondsmanagers beheerde FEI's. Deze
informatie wordt vervolgens in het
systeem vastgelegd.

De bijdrage wordt vastgelegd in het
ICT-systeem. Uiteindelijk geldt de
situatie bij vaststelling. Het systeem
monitort op basis van committering
en voortgang.

CO27

CO28

EUR

De private bijdrage in de totale kosten van innovatie- of onderzoeks- en
ontwikkelingsprojecten.

De omvang van de private bijdrage in de totale subsidiabele kosten van projecten op het terrein van innovatie
of onderzoek en ontwikkeling.

(Private investment matching public support in innovation or R&Dprojects - particuliere investeringen die gelijke tred houden met
overheidssteun voor innovatie of O&O-projecten)

Bij de projecten kan het gaan om zowel subsidie- als niet subsidieprojecten.

Ondernemingen Aantal ondernemingen dat steun ontvangt bij het introduceren van
producten die nieuw zijn voor de markt

Het aantal ondernemingen dat steun ontvangt bij het ontwikkelen van producten die nieuw zijn voor de markt.

N, Z, O

De bijdrage wordt vastgelegd in het
ICT-systeem. Uiteindelijk geldt de
situatie bij vaststelling. We kunnen
wel monitoren op basis van
committering en voortgang.

N, W, Z, O

Het is aan de begunstigde(n) om
overtuigend te onderbouwen, in
eerste instantie bij de aanvraag, dat
binnen het project producten
worden (zijn) ontwikkeld die nieuw
zijn voor de markt.

Om op deze indicator te scoren is het niet noodzakelijk dat de producten, waarvan de introductie vanuit het
(Number of enterprises supported to introduce new to the market
project is ondersteund, de markt daadwerkelijk hebben bereikt. Ook als er aan een onderneming steun is
products verleend waarbij de marktintroductie niet is geslaagd, telt deze onderneming mee in de indicator.
aantal ondersteunde ondernemingen om nieuw op de markt producten
te introduceren)
Wanneer een onderneming meerdere producten introduceert wordt het nog steeds geteld als één
onderneming.
In het geval van samenwerkingsprojecten meet de indicator alle deelnemende ondernemingen.

CO29

Ondernemingen Aantal ondernemingen dat steun ontvangt bij het introduceren van
producten die nieuw zijn voor de onderneming

Het aantal ondernemingen dat steun ontvangt bij het ontwikkelen van producten die nieuw zijn voor de
onderneming.

N, Z, O

(Number of enterprises supported to introduce new to the firm products - Om op deze indicator te scoren is het niet noodzakelijk dat de producten, waarvan de introductie vanuit het
aantal ondersteunde ondernemingen om voor het bedrijf nieuwe
project is ondersteund, de markt daadwerkelijk hebben bereikt. Ook als er aan een onderneming steun is
producten te introduceren)
verleend waarbij de marktintroductie niet is geslaagd, telt deze onderneming mee in de indicator.
Wanneer een onderneming meerdere producten introduceert wordt het nog steeds geteld als één
onderneming.
In het geval van samenwerkingsprojecten meet de indicator alle deelnemende ondernemingen waarvoor het
product nieuw is.

Energy and Climate Change
CO30

MW

Hernieuwbare energiebronnen: extra capaciteit van hernieuwbare
energieproductie

De extra capaciteit in MegaWatt die door projecten in het Operationeel Programma wordt gerealiseerd. Hierbij
telt de restwarmte niet mee als hernieuwbare energie.

W, Z

Het aantal huishoudens dat een hogere energieverbruikclassificatie heeft verkregen dankzij deelname aan
projecten in het Operationeel Programma.

W

(Additional capacity of renewable energy production)
CO31

Huishoudens

Energie-efficiëntie: aantal huishoudens met verbeterde
energieverbruikclassificatie
(Number of households with improved energy consumption
classification)

Begrippen
Onderneming

Een onderneming is een organisatie die erop is gericht met behulp van kapitaal en arbeid deel te nemen aan
het maatschappelijk productie- en of handelsproces met het oogmerk om winst te behalen, waarbij het
behalen van winst ook redelijkerwijs verwacht kan worden.
De juridische vorm van een onderneming kan variëren, mits deze geen publiekrechtelijk lichaam is en niet voor
meer dan 10% structureel wordt gefinancierd door overheidsbijdragen.

Onderzoeksinstelling

Een onderzoeksinstelling is een organisatie waarbij het uitvoeren van onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten
een primaire activiteit vormt.

Product dat nieuw is voor de markt

Een product is nieuw voor de markt als er geen ander product op de markt wordt aangeboden dat dezelfde
functionaliteit biedt, of wanneer de technologie die voor het nieuwe product gebruikt wordt fundamenteel
verschilt van de technologie van bestaande producten.
Onder producten worden ook niet-tastbare producten verstaan (incl. diensten).

Product dat nieuw is voor de onderneming

Een product is ‘nieuw voor de onderneming’ wanneer de onderneming geen product produceert met dezelfde
functionaliteiten, of wanneer de productietechnologie fundamenteel verschilt van de technologie van al
bestaande geproduceerde producten.
Producten kunnen tastbaar of niet tastbaar zijn (incl. diensten).

Registratie bijzonderheden
CO01
tm
CO04
en
CO28

IJkmoment voor het ontvangen van steun is de afronding van het
project of, wanneer sprake is van een subsidieregeling of een project
waarbij individuele steuntrajecten aantoonbaar zijn af te bakenen, de
afronding van het individuele steuntraject. Dit betekent dat de
realisatiewaarde van deze indicator '0' blijft totdat het project, of het af
te bakenen traject, fysiek is voltooid of volledig ten uitvoer is gelegd.

Data worden vastgelegd in het ICT
systeem en dienen te worden
onderbouwd als hierboven
aangegeven.

Een project of traject binnen een (overkoepelend) project is volledig ten
uitvoer gelegd als alle acties die leiden tot outputs en resultaten volledig
zijn uitgevoerd, maar waarbij niet noodzakelijkerwijs alle gerelateerde
betalingen zijn verricht.

CO06
en
CO07

IJkmoment voor het realiseren van een private bijdrage is het moment
waarop de bijdrage daadwerkelijk is verricht. Dit dient door de
begunstigde met bewijsstukken te kunnen worden gestaafd.
Indien bewijsstukken ontbreken dient de realisatiewaarde van deze
indicator voor het niet met bewijs ondersteunde bedrag te worden
gecorrigeerd.

CO26,
CO28
en
CO29

De samenwerking dient in een samenwerkingsovereenkomst te worden
vastgelegd. Een door alle medebegunstigden getekende
uitvoeringsovereenkomst kan worden gezien als
samenwerkingsovereenkomst.

Voor elke vorm van private bijdrage
moet vooraf bepaald worden welk
bewijsstuk noodzakelijk is. Geldt voor
de bijdrage bij leningen,
deelnemingen, in cash, in uren,
vouchers. Dit dient door de
werkgroep TU in het
voorlichtingsmateriaal te worden
opgenomen.

Een door alle medebegunstigden
getekende uitvoeringsovereenkomst
kan ook als
samenwerkingsovereenkomst
worden gezien.

In de subsidieaanvraag dient te worden onderbouwd dat de uit het
Operationeel Programma gevraagde steun noodzakelijk is om de
samenwerking te laten plaatsvinden of voortduren.

CO28
en
CO29

In de subsidieaanvraag dient te worden onderbouwd dat het project is
gericht op het ontwikkelen van producten die nieuw zijn voor de markt,
dan wel onderneming.
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