Přehled sledovaných indikátorů
kód
SFC
14

Název indikátoru
Celkový počet osob, které
dostávají potravinovou
pomoc

Měrná
jednotka
osoba

Typ

Definice

výsledek Minimální výše
závazku

Kód
Název indikátoru
Měrná
typ
definice
SFC
jednotka
2a
Celková výše způsobilých Kč
vstup
Výdaje na potravinovou pomoc.
výdajů z veřejných zdrojů,
které vznikly příjemci
a které byly zaplaceny při
provádění operací
souvisejících s
poskytováním
potravinové pomoci
Potravinová pomoc – indikátory, týkající se potravin
4
Množství ovoce a
Kg
výstup Ukazatele výstupů pro
zeleniny
distribuovanou potravinovou
5
Množství masa, vajec,
Kg
výstup pomoc; ukazatele zahrnují
jakoukoli formu těchto produktů,
ryb, potravin mořského
např. čerstvé, konzervované a
původu
6
Množství mouky, chleba, Kg
výstup zmrazené
potraviny.
brambor, rýže a jiných
škrobnatých výrobků
7
Množství cukru
Kg
výstup
8
Množství mléčných
Kg
výstup
výrobků
9
Množství tuků, oleje
Kg
výstup
12
Celkový počet hotových pokrm výstup Definice toho, co je pokrm
jídel částečně nebo zcela
stanovuje vyhláška 107/2005
financovaných OP
Sb, ve znění pozdějších
předpisů.
Potravinová pomoc – indikátory, týkající se osob
14a Počet dětí ve věku 15 let osoba
výsledek Ukazatele výsledků pro
nebo méně
distribuovanou potravinovou
14c Počet žen
osoba
výsledek pomoc. Hodnoty pro tyto
14d Počet migrantů,
osoba
výsledek ukazatele budou určeny na
základě kvalifikovaného odhadu
účastníků, kteří jsou
provedeného partnerskými
původem cizinci,
organizacemi.
příslušníků menšin
Neočekává se ani nepožaduje,
(včetně

marginalizovaných
skupin, jako jsou
například Romové)
14e

Počet zdravotně
postižených osob

osoba

aby byly založeny na
informacích poskytnutých
koncovými příjemci. Každý
uživatel je započítán pouze 1x
výsledek nehledě na více kategorií, pod
které spadá či na množství
obdržené pomoci (počet jídel).

14- závazný indikátor, jehož hodnotu uvádí žadatel do projektového záměru.
Při nenaplnění cílové hodnoty indikátoru bude uplatněna sankce (s ohledem
na míru plnění).
4-9 Indikátory v číselníku označené 4-9 bude příjemce, ve spolupráci
s partnery, sledovat a vykazovat v IS KP 14+ prostřednictvím závěrečné
zprávy o provádění projektu souhrnně za celý projekt. Hodnoty pro vyplnění je
možné získat propočtem z tzv. skladových výdejních listů.

14 c-e indikátory budou moci příjemci (ve spolupráci s partnery) deklarovat
jako výsledek tzv. kvalifikovaného odhadu (nikoliv dle identifikačních údajů
osob z cílové skupiny.

