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ПРИЛОЖЕНИЕ I1
Общи показатели за общата подкрепа по направлението на ЕСФ+ при споделено
управление
Всички лични данни трябва да бъдат разбити по пол (женски, мъжки, „небинарен“).
Ако някои резултати не са възможни, данни за тези резултати не трябва да бъдат
събирани и докладвани.
1) Общи показатели за крайния продукт, свързани с операции, насочени към хора:
1а) Общи показатели за крайния продукт по отношение на участниците
–

Общите показатели за крайния продукт по отношение на участниците са:

–

безработни, включително трайно безработни*,

–

трайно безработни*,

–

неактивни*,

–

заети, включително самостоятелно заети*,

–

под 30 години*,

–

над 54 години*,

–

с прогимназиален етап на основното образование или по-ниско (ISCED 0-2)*,

–

със средно образование (ISCED 3) или образование след средното образование
(ISCED 4)*,

–

с висше образование (ISCED 5 до 8)*.

Общият брой на участниците се изчислява автоматично въз основа на показателите за
крайния продукт, свързани със статуса на заетост.
1б) Други общи показатели за крайния продукт
Ако данните за тези показатели не се събират от регистри с данни, стойностите на тези
показатели могат да бъдат определени от бенефициера въз основа на обосновани
оценки.
–

участници с увреждания**,

–

граждани на трети държави*,

–

участници с произход от друга държава*,
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Данните по отбелязаните с „*“ показатели представляват лични данни съгласно член 4, параграф
1 от Регламент (ЕС) 2016/679. Данните по отбелязаните с „**“ показатели представляват
специална категория данни съгласно член 9 от Регламент (ЕС) 2016/679.
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–

малцинства (включително маргинализирани общности като ромите)**,

–

бездомни или засегнати от изключване от жилищно настаняване*,

–

участници от селски райони*.

2) Общи показатели за крайния продукт по отношение на субектите са:
–

брой на публичните администрации или публичните служби на национално,
регионално или местно равнище, получили подкрепа;

–

брой на микро-, малките и средните предприятия, (включително
кооперативните предприятия, социалните предприятия), получили подкрепа.

3) Общите показатели за непосредствения резултат по отношение на участниците
са:
–

участници, които при напускане на операцията са започнали да търсят работа*,

–

участници, които при напускане на операцията са ангажирани с образование
или обучение*,

–

участници, които при напускане на операцията получават квалификация*,

–

участници, които при напускане на операцията имат работа, включително като
самостоятелно заети лица*.

4) Общи показатели за дългосрочния резултат по отношение на участниците:
–

участници, които в рамките на шест месеца след напускане на операцията имат
работа, включително като самостоятелно заети лица*,

–

участници, чието положение на пазара на труда в рамките на шест месеца след
напускане на операцията е по-добро*.

Минималното изискване е тези данни да се събират въз основа на представителна
извадка от участниците в рамките на всяка специфична цел. Вътрешната валидност на
извадката се гарантира по начин, позволяващ данните да бъдат обобщени на равнището
на специфичната цел.
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
Общи показатели за подкрепата от ЕСФ+ за справяне с материалните лишения

1) Показатели за крайни продукти
a) Обща парична стойност на разпределените храни и стоки.
i) обща стойност на храните, разпределени за подпомагане;

ii)

ia)

обща парична стойност на храните, разпределени за деца;

iб)

обща парична стойност на храните, разпределени за бездомни лица;

iв)

обща парична стойност на храните, разпределени за други целеви групи;

обща стойност на разпределените стоки;
iia)

обща парична стойност на стоките, разпределени за деца;

iiб)

обща парична стойност на стоките, разпределени за бездомни лица;

iiв)

обща парична стойност на стоките, разпределени за други целеви групи;

б) общо количество разпределени храни за подпомагане (тонове).
От които2:
а) дял на храните, за които от програмата са платени само разходите за превоз,
разпределение и съхранение (%);
б) дял на съфинансираните от ЕСФ+ хранителни продукти от общото количество
храни, разпределени на бенефициерите (%).
3) Общи показатели за резултатите 3
Брой на крайните получатели, получаващи подпомагане с хранителни продукти
- брой на деца на възраст под 18 години;
- брой на младежи на възраст 18—29 години;
- брой на крайните получатели на възраст над 54 години;
- брой на крайните получатели с увреждания;
- брой на гражданите на трети държави.
- брой на крайните получатели с произход от друга държава и от малцинствени
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Стойностите на тези показатели се определят от бенефициера въз основа на обоснована оценка.
Ibid.
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общности (включително маргинализирани общности като ромите);
- брой на бездомните, които са крайни получатели, или на засегнатите от изключване
от жилищно настаняване крайни получатели.
Брой крайните получатели, получаващи материално подпомагане
- брой на деца на възраст под 18 години;
- брой на младежите на възраст 18—29 години;
- брой на крайните получатели на възраст над 54 години;
- брой на крайните получатели с увреждания;
- брой на гражданите на трети държави;
- брой на крайните получатели с произход от друга държава и от малцинствени
общности (включително маргинализирани общности като ромите);
- брой на бездомните, които са крайни получатели, или на засегнатите от изключване
от жилищно настаняване крайни получатели.
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ПРИЛОЖЕНИЕ III
Показатели за направлението „Здраве“
Равнище на интегрираната работа в здравната област използване на резултатите
от програмата в националните здравни политики
1. Брой пациенти, подкрепени от европейските референтни мрежи.
2. Брой съвместни клинични оценки на здравни технологии.
3. Брой на трансферираните най-добри практики.
4. Степен на използване на резултатите от програмата в националната здравна
политика, измерена с въпросник „преди и след“.
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