
Taotleja nimi
Taotleja registrikood

Taotluse viitenumber 2

Infopäeva nimetus

1. Andmed korraldatud infopäeva kohta
1.1 Infopäeva teema või

valdkond
1.2 Infopäeva toimumise koht

5
Aadress (maakond; vald või linn; küla, alev, alevik; tänav;
rendileandja)

1.3 Päevakava 6
Kuupäev Kellaaeg Teema Esineja Esineja isikukood 7

1.4 Osavõtutasu ühe osavõtja kohta 8 krooni

1.5 Osavõtutasudest laekunud tulu kokku 9 krooni

2. Andmed infopäeva kulude ja neid tõendavate dokumentide kohta

2.1 Kuludeklaratsioonile lisan järgmised abikõlblikke kulusid tõendavad dokumendid kululiigiti: 10
Abikõlbliku kulu
nimetus

Arve või muu
kulusid
tõendav
dokument

Maksekorraldus Kululiigi
eelarveline
maksumus
11

Tegelik
abikõlblik
kulu 11

Lektoritasu

Infopäeva korraldaja

Põllumajandusministri 3. juuni 2005. a määruse
nr 63 “Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu
struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne
programmdokument 2004–2006” meetme 3.8
“Nõuande- ja teabeleviteenuste toetamine”
tingimused”

lisa 10

(põllumajandusministri 21. märtsi 2007. a
määruse nr 25 sõnastuses)

INFOPÄEVA KORRALDAMISE TOETUSE VÄLJAMAKSE TAOTLUS

Kuludeklaratsioon nr ___________ 1 infopäevaks tehtud kulutuste kohta

RV.F107C

Teatan, et olen korraldanud taotluses nimetatud _________3 -päevalise infopäeva kogukuludega

___________4 krooni.



tasu
Moderaatoritasu

Ruumide rentimine

Kontoritehnika
rentimine
Teavitamiskulud

Ühekordsed
koolitusmaterjalid
Majutuskulud

Transpordikulud

Trükise kulud 12
KOKKU:

2.2 Lisaks esitan infopäevast osavõtjate nimekirja__________13 lehel.
2.3 Eelarveliste ja tegelike kulude erinevuste põhjused

2.4 Andmed üleriigilise infopäeva raames välja antud trükise kohta 14
2.5 Hinnang infopäeva tulemuste kohta15

Kinnitan, et kõik kuludeklaratsioonil ning sellele lisatud infopäeva korraldamist tõendavatel dokumentidel olevad
andmed on õiged.

______________________________
(allkiri)

Taotleja seadusjärgse esindaja ees- ja perekonnanimi

(kuupäev)

Täidab AMET

Märkused ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Dokumentide olemasolu kontrollinud:

Nimi ja allkiri _________________________________________

Kuupäev _________________________

1 Täidab Amet.

2 Kuludeklaratsioonile märgitakse kinnituskirjas näidatud taotluse viitenumber.

3 Sellesse lünka märgitakse, mitmel kalendripäeval toimus taotluses nimetatud infopäev.

4 Sellesse lünka märgitakse kuludeklaratsiooniga esitatavate kuludokumentidega tõendatavate kulude
kogusumma.

5 Reale 1.2 märgitakse infopäeva toimumise koht. Kui mitmepäevaline infopäev toimus erinevates kohtades, siis
märgitakse kõik toimumise kohad.

6 Tabelisse märgitakse korraldatud infopäeva päevakava kuupäevade, teemade, esinejate ja kellaaegade kaupa.

7 Esineja isikukood märgitakse juhul, kui esineja on taotleja töötaja või füüsilisest isikust ettevõtja, kes ei ole
kantud äriregistrisse.

8 Reale 1.4 märgitakse osavõtutasu ühe osavõtja kohta, kui infopäeva korraldamise raames on võetud



osavõtjatelt osavõtutasu.

9 Reale 1.5 märgitakse osavõtutasudest laekunud tulu kokku.

10 Tabelisse märgitakse kuludeklaratsiooniga esitatavate arvete numbrid ja maksekorralduste numbrid
või kuupäevad, millega tõendatakse infopäeva korraldamiseks tehtud kulutusi vastavalt neile
kululiikidele, mille kohta taotleti toetust taotluses näidatud eelarves. Arvetele ja maksekorraldustele
lisaks esitatavate kulusid tõendavate dokumentide puhul tuleb märkida dokumendi liik (nimetus) ja
number või kuupäev.

11 Tabelisse märgitakse kululiigi eelarveline maksumus ning tegelik abikõlblik maksumus.

12 Rida “Trükise kulud” täidetakse juhul, kui üleriigilise infopäeva korraldamise raames on taotletud toetust
trükise koostamiseks ja trükkimiseks.

13 Reale märgitakse koos kuludeklaratsiooniga esitatava osavõtjate nimekirja lehtede arv.

14 Reale 2.4 märgitakse andmed üleriigilise infopäeva raames välja antud trükise kohta: nimetus, tiraaž,
koostajad, osalejatele väljajagatud eksemplaride arv, Põllumajandusministeeriumile edastatud eksemplaride
arv jms.

15 Rida 2.5 täiendatakse määruse § 9 lõike 7 alusel infopäevast osavõtjatelt kogutud küsitluslehtede alusel.

[RTL 2007, 26, 458 – jõust. 1.04.2007]


