
Kuludokumentide loetelu nr __

Toetuse saaja:

Projekti nimi:

Projekti tunnusnumber:

Väljamaksete periood:

Toetuse saaja kontonumber:

Vorm A

Taotletav 

toetus ESF 

Eesti avaliku 

sektori 

finantseering 

Erasektori 

finantseering

Projekti 

väljamaksed 

toetus ESF

Projekti 

väljamaksed 

avaliku sektori 

finantseering

Projekti 

väljamaksed 

erasektori 

finantseering

1 2 3 4 5 6 7=5+6 7a 7b 7c 8 9 10 10a 10b 10 c 11=10/9

1 Personalikulud  (1.1+1.2+1.3)
1.1 kulud töötasudeks

1.2    lähetuste majutus-, sõidukulud ja päevarahad 

1.3 muud kulud

2 Teenused projekti sihtrühmale
3 Kulud inventarile 
4 Kulud ruumide kohandamiseks (4.1+4.2)
4.1     kulud ruumide kohandamiseks

4.2 kulud ruumide kohandamiseks puuetega inimestele

5. Üldkulud
6 Muud abikõlblikud kulud (6.1+6.2+6.3+6.4+6.5)
6.1 projekti ettevalmistuskulud

6.2 teavituskulud

6.3 projekti administreerimisega seotud sisseostetavad 

teenused

6.4 uuringud

6.5 muud kulud

7 Abikõlblikud kulud kokku (rida 1+2+3+4+5+6)
8 Kokku taotletav toetus ja Eesti avaliku sektori 

finantseering 
9 Taotletav toetus ESFist protsentides 

10 Eesti avaliku sektori finantseering protsentides 

11 Erasektori finantseering

12 Tulud projekti tegevusest
13 Abikõlblikud kulud miinus tulud (rida 8 + 11- 12)

Allkirjaõigusliku isiku nimi:

allkiri:

kuupäev:

Koostaja: nimi: 

allkiri:

telefon:

e-posti aadress:
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Kontroll-

märge 

(täidab 

TTA)

NB! Kuludokumentide loetelu esitatakse projekti tavalise väljamakse 

taotluse juurde, projekti lõpparuande ja viimase väljamakse taotluse juurde
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Sealhulgas abikõlbliku kulu jaotus 

finantseerimisallikate viisi

Summa 

ilma 

käibemak-

suta

Abikõlblik 

käibemaks

Kuludokumendi 

esitaja

Sealhulgas väljamaksete jaotus 

finantseerimisallikate viisi

Lisa 3 Sotsiaalministri 16.05.2008. a määruse nr 26

„„Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtse 

programmdokumendi aastateks 2004-2006" meetme 1.3 „Võrdsed võimalused 

tööturul” osa „Sotsiaalministeeriumi ja tööharjutuskeskuste investeeringute kava” 

raames antava toetuse kasutamise kava koostamise kord, toetuse andmise 

tingimused ja toetuse kasutamise seire läbiviimise eeskiri“ juurde                                                                                                                                                                                                                                                     
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%
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Abikõlbik 

kulu kokku


