
  
 
Põllumajandusministri 3. märtsi 2006. 
a määruse nr  31 ““Eesti riikliku 
arengukava Euroopa Liidu 
struktuurifondide kasutuselevõtuks – 
ühtne programmdokument 2004–
2006” meetme 3.7 “Metsamajandus” 
tingimused” 
lisa 17 

 
METSAMAJANDUSE INVESTEERINGUTOETUS 

Messi, võistluse või näituse korraldamise lõpparuanne 
 

1. TAOTLEJA ANDMED 
1.1 Taotleja nimi   
1.2 Taotleja registrikood         
1.3 Taotluse viitenumber 1           
2. Taotleja postiaadress ja kontaktandmed 
2.1. Maakond  
2.2. Vald või linn  
2.3. Küla, alev, alevik  
2.4. Tänav/maja ja postiindeks  
2.5. Telefon, faks, e-post  
3. Andmed lõpparuande täitja kohta 
3.1 Aruande täitja ees- ja perekonnanimi  
3.2 Aruande täitja telefoninumber ja e-posti aadress  
4. Andmed korraldatud ürituse kohta 
4.1 Ürituse nimi Ürituse toimumise koht 2 

Aadress (maakond; vald või linn; küla, alev, alevik;  

tänav; rendileandja)

Kuupäev Kellaaeg 

    

    

    

4.2 Külastustasudest laekunud tulu (või piletitulu)              krooni 

4.3 Osavõtutasudest laekunud tulu               krooni 

4.4 Reklaamimüügist laekunud tulu              krooni 

4.5 Muu ürituse korraldamisest saadud tulu 3               krooni 

4.6 Ürituse korraldamisest saadud tulu kokku 4              krooni 

4.7. Abikõlbliku kulu nimetus Arve või arve-saateleht 5

4.7.1.  
 

Ruumi, platsi ning vajaliku tehnika ja seadmete rent  

4.7.2. Tutvustava trükise koostamis-, toimetamis- ja trükkimisteenus  

4.7.3.  Ürituse reklaamiteenus  

4.7.4.  Jaotusmaterjali koostamis- ja trükkimisteenus  

4.7.5.  
 

Messiboksi ehitamise ja võistlusplatsi ettevalmistamise teenus  



  
4.7.6.  
 

Ürituse koristamis- ja turvateenus  

4.7.7. Võistluste autasud 
 

 

4.7.8.  Võistlusel osalejate toitlustuskulud  

4.8.  Selgitused kulude vajalikkuse kohta 6: 

 
Kinnitan, et käesolevas aruandes esitatud andmed on õiged.   
 

 
        

_________________________ 
(allkiri) 
___________________________ (lõpparuande esitamise kuupäev, kuu ja aasta)
(taotleja seadusjärgse esindaja ees- ja 
perekonnanimi) 
 
 
 
 

 

_____________________ 
1 Reale märgitakse projekti kinnituskirjas märgitud viitenumber. 
2 Reale 4.1 märgitakse ürituse toimumise koht. Kui üritus toimus erinevates kohtades, siis märgitakse kõik 
toimumiskohad. 
3 Reale 4.5 märgitakse ürituse korraldamisest saadud muud tulud. 
4 Reale 4.6 märgitakse ürituse korraldamisest saadud kogutulu (ridade 4.2–4.5 summa). 
5 Märgitakse asjaomase abikõlbliku kululiigi taha ürituse korraldamisega seotud arvete või arve-saatelehtede numbrid. 
6 Reale 4.7 märgitakse, mis otstarbel kulu on tehtud. Võistluste korraldamise puhul märgitakse lisaks ka võistlusklasside 
arv ja loetelu. 
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