
Vorm C

Projekti eelarve kulukohtade lõikes

Projekti nimi:
Taotleja:

thokuluKrnaeR Abikõlblik kulu sh mitterahalise
omafinantseering

sh ERF tüüpi kulu

1 2 3 4 5
1 Projekti administreerimisega seotud kaudsed kulud
1.1 töötasud, lähetuste ja transpordikulud
1.2 põhivara amortisatsioonikulud
1.3 üldkulud
2 Projekti otsekulud
2.1 Projekti administreerimisega seotud kulud
2.1.1 kulud inventarile
2.1.2 vara rendi- ja liisingukulud
2.1.3 muud projekti administreerimisega seotud kulud
2.2 Projekti sisutegevuste kulud
2.2.1 kulud transpordiks, toitlustamiseks, majutuseks
2.2.2 kulud projektis osalejate pereliikmete hooldamiseks 
2.2.3 sotsiaalse rehabilitatsiooni kulud
2.2.4 abivahendid ja seadmete kohandamine puuetega inimestele
2.2.5 kulud inventarile
2.2.6 põhivara amortisatsioonikulud
2.2.7 vara rendi- ja liisingukulud
2.2.8 muud  projekti sisutegevustele tehtavad kulud
2.3 Kulud ruumide kohandamiseks  
2.4 Projekti ettevalmistamise ja teavitamisega seotud k ulud
2.4.1 projekti ettevalmistuskulud
2.4.2 teavituskulud
3 Projekti abikõlblik kogukulu 
4 Kaudsete kulude osakaal otsekuludest 1 (%)
5 ERF tüüpi kulude osakaal projekti abikõlblikust kog ukulust 2 (%)

6 Tulud projekti tegevustest ³

6.1 sh tulud, mis kuuluvad abikõblikust kogukulust m ahaarvamisele

Finantsallikas Abikõlblik kulu Osakaal projekti 
abikõlblikust 

kogukulust 4 (%)
1 Projekti abikõlblik kogukulu
1.1 sh struktuuritoetus 4     

1.2 sh omafinantseering
1.2.1 sh5 …
1.2.2 sh …

1 Projekti kaudsete kulude (rida 1) osakaal projekti otsekuludest (rida 2) võib olla kuni 20%
2 ERF tüüpi kulu  võib moodustada kuni 10% projekti kogukuludest
3 Kui projekti tulu on enne taotluse rahuldamise otsuse tegemist võimalik hinnata
4 Finantsallika osakaal projekti abikõlblikust summast märkida kahe komakohaga
5 Tuua välja omafinantseeringu panustaja (taotleja või partneri(te) nimi(ed). Vajadusel lisada ridu.

Allkirjaõigusliku isiku nimi:
Allkiri: 

Finantsallikate jaotus

Sotsiaalministri 14. juuli 2010. a määruse nr 47
«Sotsiaalministri 21. mai 2009. a määruse nr 43

«Meetme «Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed»
avatud taotlemisel toetuse andmise tingimused ja

toetuse kasutamise seire eeskiri» muutmine»
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Sotsiaalministri 21. mai 2009. a määruse nr 43
«Meetme «Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed»

avatud taotlemisel toetuse andmise tingimused ja
toetuse kasutamise seire eeskiri»

lisa 1


