
Lisa 1 vorm C

 Projekti eelarve kulukohtade lõikes                                                                                           
       Lisa 1 sotsiaalministri 04.04.2006. a määruse nr 35

„Meetme 1.3 „Võrdsed võimalused tööturul“, välja arvatud
riigi tööturuasutuste projektidele antava toetuse,

tingimused ja toetuse kasutamise seire eeskiri“ juurde
vorm C

 Aasta(d):      

 Projekti nimi:      

 Taotleja:      

 Riiklikud toetused või riiklik programm:      

 Partner 1:      

 Partner 2:      

 Partner n:      

Rea
nr

Kulukoht Taotletav
toetus 
(kokku
kuni
80%)

Eesti avaliku sektori finantseering (kokku
vähemalt  20%)

Erasektori finantseering Kokku 
kulud
veerg
1+5+8Eesti

avaliku
sektori
taotleja

Riiklikud
toetused
või riiklik
programm
(partner 1)

Partner 2 Kokku Eesti
avaliku sektori
finantseering

Erasektori
taotleja

Partner 3 Kokku
erasektori
finantseering

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Personalikulud  (rida 1.1 +1.2+1.3)          

1.1 kulud töötasudeks          

1.2    lähetuste majutus-, sõidukulud ja
päevarahad

         

1.3 muud kulud          

2 Kulud projekti sihtrühmale (rida
2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+2.8)

         

2.1 toetused ja abirahad projektis osalejatele          

2.2    stipendiumid koolitatavatele          

2.3 kulud  transpordiks, majutuseks ja
toitlustamiseks

         

2.4 kulud projektis osalejate ülapeetavate
pereliikmete hooldamiseks

         

2.5 õppetöö- ja koolitusmaterjalid          

2.6 abivahendid ja seadmete kohandamine
puuetega inimestele

         

2.7    sisseostetav koolitusteenus          

2.8 muud kulud          

3 Kulud inventarile          

4 Soetatud põhivara  amortisatsioonikulud          

5 Vara rendi- ja liisingukulud          

6 Kulud ruumide kohandamiseks (rida
6.1+6.2)

         

6.1    kulud ruumide kohandamiseks          

6.2 kulud ruumide kohandamiseks puuetega
inimestele

         

7 Üldkulud          

8 Muud abikõlblikud kulud (rida
8.1+8.2+8.3+8.4+8.5)

         

8.1 Projekti ettevalmistuskulud          

8.2 projekti administreerimisega seotud
sisseostetavad teenused

         

8.3 teavituskulud          

8.4 uuringud          

8.5 muud kulud          

9 Kokku (rida 1+2+3+4+5+6+7+8)          

10 Kokku  taotletav toetus ja Eesti avaliku
sektori finantseering

         

11 Taotletav toetus ESFist protsentides (veerg 1
rida 9 x 100% / rida 10)

         

12 Eesti avaliku sektori finantseering protsentides
(veerg 5 rida 9 x 100% / rida 10)

         

13 Kokku erasektori finantseering          



14 Tulud projekti tegevustest          

15 Projekti kogukulud  (kulud rida 10 + 13 -
tulud rida 13)

         

Märkus: kui projekt kestab läbi mitme aasta, täita koondeelarve ning iga aasta kohta eraldi eelarvetabel.    

NB! Protsendid tuua välja kahe komakohaga! Vajadusel lisada veerge.        

Tabel peab olema vastavuses taotlusvormiga A ja finantsplaaniga B!        

Erasektori finantseering tuua välja ainult juhul kui tegemist riigiabi juhtumiga -  muu finantseering, mis ei kuulu avaliku sektori finantseeringu alla.  

           

Allkirjaõigusliku isiku nimi:         

Allkiri:          

Kuupäev:          

 


