
        
     
     
     

     

Lisa 1 sotsiaalministri 21.05.2009. a määruse nr 43 
“Meetme „Töölesaamist toetavad 
hoolekandemeetmed“ avatud taotlemisel toetuse 
andmise tingimused ja toetuse kasutamise seire 
eeskiri" juurde 

      vorm C  

 Projekti eelarve kulukohtade lõikes      
 Projekti abikõlblikkuse periood:         20___ - 20_____      
 Projekti nimi:        
 Taotleja:       
 Osalev isik 1:       

Omafinantseering  
Projektis osaleva isiku 
osalus¹  

Rea nr Kulukoht Toetus         
Taotleja osalus  

(Isik 1) 

Omafinantseering 
kokku 

Kulud kokku  

sh ERF tüüpi 
kulu 3 

1 2 3 4 5  6=4+5 7=3+6 8 
1 Projekti administreerimisega seotud kulud²  

(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8 )             

1.1 kulud töötasudeks             
1.2 lähetuste majutus-, sõidukulud ja   

päevarahad              

1.3 kulud inventarile             
1.4 põhivara amortisatsioonikulud             
1.5 vara rendi- ning liisingukulud             
1.6 projekti administreerimisega seotud 

sisseostetavad teenused             

1.7 üldkulud (sh büroo-, kommunaalkulud, kulud 
sideteenustele, üürikulud jms)             

1.8 muud projekti administreerimisega seotud 
kulud             

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



 2 

2.1 kulud  transpordiks, majutuseks ja 
toitlustamiseks             

2.2 kulud projektis osalejate pereliikmetele 
hooldusteenuse osutamiseks             

2.3 abivahendid ja seadmete kohandamine 
puuetega inimestele             

2.4 toetavad sotsiaalteenused             
2.5 kulud inventarile             
2.6 põhivara amortisatsioonikulud             
2.7 vara rendi- ning liisingukulud             
2.8 muud projekti sihtrühmale tehtavad 

abikõlblikud kulud             

3 Kulud ruumide kohandamiseks        
(3.1+3.2)             

3.1 kulud ruumide kohandamiseks             
3.2 kulud ruumide kohandamiseks puuetega 

inimestele             

4 Muud abikõlblikud kulud (4.1+4.2+4.3+4.4 ) 
            

4.1 projekti ettevalmistuskulud             
4.2 teavituskulud             
4.3 uuringud             
4.4 …..             
5 Kokku (1+2+3+4)             
6 ERF tüüpi kulude osakaal projekti 

kogumaksumusest (%)           0 
7 Projekti abikõlblikud kulud kokku 4 

            
8 Taotletav toetus protsentides5 (veerg 3 rida 5 

x 100% / rida 7)              
9 Omafinantseering protsentides6 (veerg 6 rida 

5 x 100% / rida 7)              
10 Tulud projekti tegevustest 7              
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¹ Lisada veerge vastavalt vajadusele       
² Projekti administreerimisega seotud kulude osakaal projekti kogukuludest võib olla:     
1) kuni 20% projektil kogukuludega 300 000-5 000 000 krooni      
2) kuni 15% projektil kogukuludega 5 000 001-10 000 000 krooni      
3) kuni 10% projektil kogukuludega alates 10 000 001 kroonist      
3 ERF tüüpi kulu  võib moodustada kuni 10% projekti 
kogukuludest       
4 Tabelis on toodud kulukohtade abikõlblik kulu, ehk abikõlblikest kuludest on juba 
tulud maha arvatud      
5 Taotletava toetuse protsent märkida kahe komakohaga       
6 Omafinatseeringu protsent märkida kahe komakohaga       
7 Kui projekti tulu on enne taotluse rahuldamise otsuse tegemist võimalik 
hinnata      
        
Allkirjaõigusliku isiku nimi:       
Allkiri:        
        
        
        

 


