
 Kobiety Mężczyźni
15 lat lub 

poniżej

 65 lat lub 

powyżej

Pozostałe 

osoby
Bezdomni Niepełnosprawni

Migranci (w tym 

społeczności

marginalizowane)

Osoby z 

pozostałych grup

 

400 380 0 680 2 218900 640 120260

Nowy Dwór Mazowiecki ( 

broszury, konspekty, materiał 

edukacyjny)

Wiek

12

10 PODLASKIE

11 POMORSKIE

8

Liczba osób objętych działaniami 

OPOLSKIE

ŚLĄSKIE

7 MAZOWIECKIE

3 LUBELSKIE

6 MAŁOPOLSKIE

PODKARPACKIE

5 ŁÓDZKIE

WojewództwoLp.

Sprawozdanie końcowe z przebiegu działań w ramach środków towarzyszących 

 Liczba przeprowadzonych 

działań (wskaźnik produktu)

Załącznik nr 12

4 LUBUSKIE

Płeć

Ogółem 

(wskaźnik 

rezultatu)

Rodzaj przeprowadzonego 

działania* 

DOLNOŚLĄSKIE

9

1. Zestawienie liczby przeprowadzonych działań w ramach  środków towarzyszących oraz liczby osób objętych działaniami w ujęciu wojewódzkim - poziom osiągnięcia wskaźników krajowych (wskaźnik produktu i wskaźnik rezultatu)                                                                                                        

2 KUJAWSKO-POMORSKIE

Grupy odbiorców

1
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 Kobiety Mężczyźni
15 lat lub 

poniżej

 65 lat lub 

powyżej

Pozostałe 

osoby
Bezdomni Niepełnosprawni

Migranci (w tym 

społeczności

marginalizowane)

Osoby z 

pozostałych grup

Wiek

Liczba osób objętych działaniami 

WojewództwoLp.
 Liczba przeprowadzonych 

działań (wskaźnik produktu)

Płeć

Ogółem 

(wskaźnik 

rezultatu)

Rodzaj przeprowadzonego 

działania* 

Grupy odbiorców

15

2. Opis realizacji projektu (informacja dotycząca osiągnięcia wspólnych wskaźników dla projektu)

* Rodzaj działania powinien być zgodny z działaniami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu

16 ZACHODNIOPOMORSKIE

13 ŚWIĘTOKRZYSKIE

14 WARMIŃSKO-MAZURSKIE

WIELKOPOLSKIE

3. Opis sposobu realizacji zasad horyzontalnych wskazanych w rozporządzeniu FEAD nr 223/2014

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych do reprezentowania 

organizacji partnerskiej o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym 

(OPO)

          Miejsce i data sporządzenia sprawozdania

Zasada należytego zarządzania finansami 

(art. 5 ust. 7)

Zasada partnerstwa podczas przeprowadzania konsultacji z właściwymi 

zainteresowanymi stronami (art. 5 ust. 9)

Zasada promowania równości kobiet i mężczyzn oraz zapobiegania wszelkiej 

dyskryminacji w dostępie do Funduszu

(art. 5 ust.11)

Zasada uwzględniania aspektów klimatycznych i ekologicznych, 

w szczególności w celu ograniczenia marnotrawienia żywności 

(art. 5 ust. 13)

Ogółem

4. Opis zaobserwowanych problemów w realizacji operacji i podjętych działań zaradczych
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