
tłuszcze

groszek z 

marchewką

koncentrat 

pomidorowy

buraczki 

wiórki

powidła 

śliwkowe

mus 

jabłkowy 

fasolka po 

bretońsku

makaron 

jajeczny 

świderki

płatki owsiane ryż biały
kasza 

jęczmienna

herbatniki 

maślane

kawa zbożowa 

rozpuszczalna
mleko UHT

ser 

podpuszczkowy 

dojrzewający

szynka 

drobiowa

szynka 

wieprzowa 

mielona

pasztet 

drobiowy

filet z makreli 

w oleju
cukier biały

miód nektarowy 

wielokwiatowy
olej rzepakowy

ilość

(w tonach)

ilość

(w tonach)

ilość

(w tonach)

ilość

(w tonach)

ilość

(w tonach)

ilość

(w tonach)

ilość

(w tonach)

ilość

(w tonach)

ilość

(w tonach)

ilość

(w tonach)

ilość

(w tonach)

ilość

(w tonach)

ilość 

(w tys. litrów)

ilość 

(w tonach)

ilość 

(w tonach)

ilość 

(w tonach)

ilość 

(w tonach)

ilość 

(w tonach)

ilość

(w tonach)

ilość

(w tonach)

ilość 

(w tys. litrów)

1 DOLNOŚLĄSKIE

2 KUJAWSKO-POMORSKIE

3 LUBELSKIE

4 LUBUSKIE

5 ŁÓDZKIE

6 MAŁOPOLSKIE

7 MAZOWIECKIE 27,60000 9,72800 12,18000 13,10400 12,58560 12,96000 43,68000 8,82000 9,60000 12,96000 3,74000 5,18400 60,48000 14,00000 20,73600 10,36800 2,99520 10,28160 35,28000 4,40000 34,83000

8 OPOLSKIE

9 PODKARPACKIE

10 PODLASKIE

11 POMORSKIE

12 ŚLĄSKIE

13 ŚWIĘTOKRZYSKIE

14 WARMIŃSKO-MAZURSKIE

15 WIELKOPOLSKIE

16 ZACHODNIOPOMORSKIE

27,6000 9,7280 12,1800 13,1040 12,5856 12,9600 43,6800 8,8200 9,6000 12,9600 3,7400 5,1840 60,4800 14,0000 20,7360 10,3680 2,9952 10,2816 35,2800 4,4000 34,8300

Łączna ilość rozdysponowanej pomocy żywnościowej - ………………………………….t* (wskaźnik produktu), w tym:365,5124

*dla celów szacunkowych należy przyjąć, że 1 tys. l = 1 t

art. skrobioweart. warzywne i owocowe

‐procentowy udział artykułów spożywczych współfinansowanych przez FEAD w łącznej ilości żywności dostarczonej przez OPO: 98.% (wskaźnik produktu)

0Liczba przekazanych posiłków (szt.) 

(wskaźnik produktu)

43680Liczba przekazanych paczek 

żywnościowych (szt.) (wskaźnik 

produktu)

Wartość ogółem art. spożywczego 

przekazanego osobom najbardziej 

potrzebującym (PLN)

Ilość ogółem art. spożywczego 

przekazanego osobom najbardziej 

potrzebującym (t/tys.l) (wskaźnik 

produktu)

Załącznik nr 11

Sprawozdanie końcowe z dystrybucji artykułów spożywczych

Województwo

1. Zestawienie ilości i wartości poszczególnych rodzajów artykułów spożywczych przekazanych osobom najbardziej potrzebującym w ujęciu wojewódzkim - poziom osiągnięcia wspólnych wskaźników dla projektu (wskaźniki produktu)                                                                         

Lp.

art. mięsneart. mleczne cukier
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