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1.

Budget (EFRO+GOB+Publieke Cofin.) Doelwaarde programma 2029

13.183.056,09 297

2.

Budget (EFRO+GOB+Publieke Cofin.) Doelwaarde programma 2029

13.183.056,09 296

Type indicator

Meeteenheid

Is een sub-indicator

Afhankelijkheid van een andere indicator

Definitie

Aandachtspunten

Bron van gegevensverzameling

Frequentie van de gegevensverzameling

- Tijdstip van het meten van de resultaten: bij het afsluiten van het project

- Dubbele telling van de populatie die door verschillende projecten voor dezelfde strategie in 

dezelfde specifieke doelstelling wordt bestreken, moet worden uitgesloten

Verantwoording van de resultaten

Statistische gegevens van de inwoners, en meer specifiek van de doelgroep van de collectieve 

voorziening, van de gedefinieerde zone volgens het Duurzaam Wijkcontract of het 

Stadsvernieuwingscontract. Bronnen: BISA, statistieken opgenomen in het basisdossier

Projectdrgers/Eindbegunstigden/BISA

Bij het afsluiten van het projecten, samen met het eindrapport

Personen

nvt

nvt

Aantal personen dat wordt bereikt door projecten die in het kader van geïntegreerde territoriale ontwikkelingsstrategieën door de Fondsen worden 

ondersteund

De Fondsen : het EFRO fonds

De ondersteunde projecten : projecten die collectieve voorzieningen creëren in het Brussels Hoodstedelijk Gewest

Collectieve voorzieningen : infrastructuren die nuttig zijn voor de samenleving. Ze voorzien in een collectieve behoefte en bieden een aanbod voor een 

breed publiek (ze moeten voor iedereen financieel toegankelijk zijn): cultuur, sport, gezondheid, opvoeding, kinderopvang, openbare diensten, 

mobiliteit, enz.

Geïntegreerde territoriale ontwikkelingsstrategieën : in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Duurzame Wijkcontracten en 

Stadsvernieuwingscontracten worden gezien als geïntegreerde territoriale ontwikkelingsstrategieën

Personen die worden bereikt : de inwoners, en meer specifiek de doelgroepen van de collectieve voorzieningen, in de zone die werd afgebakend binnen 

het Duurzame Wijkcontract of Stadsvernieuwingscontract

Berekeningsmethode

Doelwaarde 2024: het programma voorziet geen resultaten voor 2024

Doelwaarde 2029: schatting van het aantal personen dat wordt bereikt door het project op 

31/12/2029

Berekening van de resultaten: berekening van het aantal personen dat wordt bereikt door het 

project bij de indiening van het eindrapport, en ten laatste op 31/12/2029

Inwoners die vallen onder projecten in het kader van strategieën voor 

geïntegreerde territoriale ontwikkeling

Bevorderen van een geïntegreerde en inclusieve scoiale, economische en ecologische 

ontwikkeling, cultuur, natuurlijk erfgoed, duurzaam toerisme en veiligheid in stedelijke 

gebieden.

Soort actie

Budget / Doelwaarde

Collectieve voorzieningen binnen duurzame wijkcontracten

Collectieve voorzieningen binnen stadsvernieuwingscontracten

Output


