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1. Projekti administreerimisega seotud 
kaudsed kulud 
(1.1.+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)

1.1 kulud töötasudeks (sh puhkusetasu 
proportsionaalselt projekti heaks töötatud 
ajaga)

1.2 lähetuste kulud (sh majutus-, toitlustus-ja 
sõidukulud ning  päevarahad ja 
reisikindlustus)

1.3 transpordikulu (sh ühissõiduki ja isikliku 
sõiduauto kasutamise kulud)

1.4 põhivara amortisatsioonikulud

1.5 üldkulud (sh kulud bürootarvetele, 
sideteenustele, infotehnoloogia ja 
kontoritehnika hoolduseks ja remondiks, 
kommunaalkulud, ruumide üürikulu, 
valvekulu, maamaks)

Lisa 3 sotsiaalministri 21.05.2009. a määruse nr 43 “Meetme 
„Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed“ avatud 

taotlemisel antava toetuse tingimused ja toetuse kasutamise 
seire eeskiri“ juurde

sotsiaalministri 8.12.2009. a määruse nr 93 “Sotsiaalministri 
21.05.2009. a määruse nr 43 "Meetme „Töölesaamist 
toetavad hoolekandemeetmed“ avatud taotlemisel toetuse 
andmise tingimused ja toetuse kasutamise seire eeskiri" 
muutmine lisa 3

Kulu aruandeperioodi lõpuks               
(riigikassa poolt tasutud 

väljamakse taotluste alusel)²

Rea nr Kulukoht Eelarve täitmise %              Kinnitatud eelarve Eelmiste aruandeperioodide kulu        
(riigikassa poolt tasutud 

väljamakse taotluste alusel)¹ 

Kulu aruandeperioodil                            
(riigikassa poolt tasutud 

väljamakse taotluste alusel)¹



1.6 projekti administreerimisega seotud 
sisseostetavad teenused

2. Projekti otsekulud (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)

2.1 Projekti administreerimisega seotud 
kulud (2.1.1+2.1.2+2.1.3)

2.1.1 kulud inventarile
2.1.2 vara rendi- ja liisingukulud
2.1.3 muud projekti administreerimisega seotud 

kulud
2.2 Kulud projekti sihtrühmale 

(2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5+2.2.6+2.2.
7+2.2.8)

2.2.1 kulud  transpordiks, majutuseks ja 
toitlustamiseks

2.2.2 kulud projektis osalejate ülapeetavate 
pereliikmete hooldamiseks

2.2.3 abivahendid ja seadmete kohandamine 
puuetega inimestele

2.2.4 toetavad sotsiaalteenused
2.2.5 kulud inventarile
2.2.6 põhivara amortisatsioonikulud

2.2.7 vara rendi- ja liisingukulud

2.2.8 muud  projekti sihtrühmale tehtavad 
abikõlblikud kulud

2.3 Kulud ruumide kohandamiseks                     
(2.3.1+2.3.2)

2.3.1 kulud ruumide kohandamiseks
2.3.2 kulud ruumide kohandamiseks puuetega 

inimestele
2.4 Muud abikõlblikud kulud (2.4.1+ 

2.4.2+2.4.3+2.4.4)
2.4.1 projekti ettevalmistuskulud
2.4.2 teavituskulud
2.4.3 uuringud
2.4.4 …..
3 Projekti abikõlblikud kogukulud kokku 

(1+2)

4 Toetus protsentides (veerg 12 rida 3 x 
100% /veerg 14 rida 3;märkida kahe 
komakohaga) 

5 Omafinantseering protsentides (veerg 13 
rida 3 x 100% / veerg 14 rida 3; märkida 
kahe komakohaga) 

6 ERF tüüpi kulude osakaal projekti 
abikõlblikest kuludest (%)

7 Tulud projekti tegevustest 3 



Projekti tulud

Rea nr Tulude liik Summa

1
2

Kokku

¹ ei täideta lõpparuandega esitamise korral
² lõpparuandega esitamisel näidatakse kogu kulu kumulatiivselt projekti algusest (k.a viimase väljamakse taotluse andmed) 
³ summa võrdub tabelis "Projekti tulud" kokku summaga
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Allkirjaõigusliku isiku nimi:


