Kultuuriministri
09.01.2015. a määrus nr 1
„Rahvaraamatukogudele riigieelarvest
finantseeritavate kulude jaotamise kord”
Lisa 4

PROGRAMMI „RAAMATUKOGUDE ARENDAMINE“ ARUANNE
Toetuse taotleja
Juriidilise isiku nimi
Kontaktisik
Telefon
E-posti aadress
Toetuse saaja

NB! Toetuse saaja võib erineda toetuse taotlejast vaid
juhul, kui toetuse taotleja on KOV-i hallatav asutus

Nimi
Registrikood
Juriidiline aadress
Postiaadress
E-posti aadress
Arvelduskonto, viitenumber ja pank
Volitatud esindaja nimi ja ametikoht
Projekti nimetus
Projekti ajavahemik
Projekti üldmaksumus
Kultuuriministeeriumi eraldatud summa
Omafinantseeringu summa
Kaasfinantseeringu summa
KOHUSTUSLIKUD LISADOKUMENDID ARUANDE JUURDE:
•

Lisa 1 - Projekti tulude - kulude aruanne

•

Lisa 2 – Kultuuriministeeriumilt saadud toetuse finantsaruanne
(NB! Maksedokumentide koopiaid ei ole vaja lisada. Kultuuriministeeriumil on õigus nõuda toetuse saajalt
täiendavate dokumentide ja andmete (sh detailsem tulude-kulude aruanne) esitamist.
Lisa 3 – Lühiülevaade projekti teostumisest (sealhulgas hinnang projekti teostumisele võrreldes
taotluses esitatuga).

•

Kinnitan, et taotluses ja selle lisades esitatud andmed on õiged:
Toetuse taotleja volitatud esindaja nimi ja
ametikoht

Kuupäev

Allkirjastatud digitaalselt

LISA 1 - PROJEKTI TULUDE - KULUDE ARUANNE

PROJEKTI NIMETUS:

TULUD (kõik projektiga seotud tulud, kaasa arvatud teistest allikatest saadud toetused ja
omatulud)
Tulud finantseerijate lõikes
Kultuuriministeerium
Omafinantseering
Kaasfinantseerijad (loetletakse
eraldi)

Planeeritud/
taotletud summa

Tegelik/eraldatud
summa

TULUD KOKKU
KULUD (kõik projekti raames tehtud kulutused lähtuvalt kasutamise eesmärgist ja taotluses
esitatud eelarvest)
Kulu liik

KULUD KOKKU

Taotluses
Vajadusel täiendav, selgitav info
esitatud eelarve Eelarve täitmine

LISA 2 - KULTUURIMINISTEERIUMILT SAADUD TOETUSE FINANTSARUANNE
(vormi täitmisel tuleb täita kõik veerud)
PROJEKTI NIMETUS:

Jrk
nr.

Kuludokumendi
nimetus

Makse saaja

Kuludokumendi
number

Kuludokumendi
kuupäev

Tasumise
kuupäev

Kuludokumendi
summa

Kultuuriministeeriumi
toetusest makstud
summa

Kulu sisu kirjeldus

KOKKU:
Kultuuriministeeriumilt saadud toetuse summa:
Kultuuriministeeriumilt saadud toetuse kasutamata jääk:

Toetuse saaja kohustub tagastama jäägi 10 tööpäeva jooksul
Kultuuriministeeriumi vastavasisulise kirjaliku nõude saamisest arvates.
Saaja: Rahandusministeerium
Arvelduskonto: SEB Pank EE891010220034796011;
Swedbank EE932200221023778606
Viitenumber: 2800047436
Selgitus: määruse nr

LISA 3 - LÜHIÜLEVAADE PROJEKTI TEOSTUMISEST (sealhulgas hinnang projekti teostumisele võrreldes taotluses esitatuga)
PROJEKTI NIMETUS:

LÜHIÜLEVAADE (vajadusel kasutada lisalehte):

