Sotsiaalministri 10. juuli 2009. a
määruse nr 70 „Meetme «Õendus- ja
hooldusteenuste infrastruktuuri
arendamine» toetuse andmise ja
toetuse kasutamise seire tingimused ja
kord“
Lisa 7

Rahandusministeerium
Rakendusüksus
Suur-Ameerika 1
15006 Tallinn

ELUKESKKONNA ARENDAMISE RAKENDUSKAVA
Prioriteetne suund 6 „Tervishoiu ja hoolekande infrastruktuuri arendamine“
Meede “Õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine”
PROJEKTI SEIREARUANNE nr …….
Täidab rakendusüksus
Saabunud:
__ /__ /20__
esmakordne
Kontrollitud:
__ /__ /20__

Allkiri

Vastutav ametnik

Allkiri

Vastutav ametnik

Allkiri

Vastutav ametnik

Allkiri

Vastutav ametnik

parandatud

aktsepteeritud
saadetud järelepärimine
……………………………….
( viide saadetud järelepärimisele)
Parandatud aruanne saabunud:
__ /__ /20__
Kinnitatud:
__ /__ /20__

Aruande liik
vahearuanne
Aruandeperiood
……/……/20..…. - ……/……/20..…

lõpparuanne
Aruande lehekülgede arv
…… lk

1. Projekti nimetus
2. Toetuse taotluse rahuldamise otsuse kuupäev ja number

3. Projekti tunnusnumber

4. Projekti abikõlblikkuse periood
……/……/20..…. - ……/……/20..…

5. Toetuse saaja andmed
Juriidilise isiku nimi
Registrikood
Juriidiline aadress

Projekti kontaktisik

Maakond
Linn/vald
Tänav
Maja/korter
Postiindeks
Nimi
Amet
Telefon
Faks
E-post

6. Projekti finantsplaani täitmine
Rahastamisallikas

1

Toetuse saaja omafinantseering

2

Euroopa Regionaalarengu Fond

3

Muud allikad

4

Rahastamine kokku

Kinnitatud
finantsplaan

Kokku kulu
aruande perioodi
lõpuks

Kokku
finantsplaani
täitmise %

Kinnitatud
eelarve

Kokku kulu
aruande perioodi
lõpuks

Kokku eelarve
täitmise %

7. Projekti eelarve täitmine
Tegevus

1

Projekti ettevalmistamisega seotud tööd

2
3
4
5
6

Kinnisasja omandamine
Ehitusprojekti koostamine
Ehitustööd
Projektijuhtimine ja ehituse
omanikujärelevalve
Toetuse kasutamisest teavitamine

7

Muud projekti elluviimisega seotud tööd

8

Kulud kokku

8. Elluviidud tegevused ja teostatud tööd

9. Tööde ja tegevuste ajakava järgimine
Jrk

Tegevus (vastavalt
taotluse punktis
B.2.2 toodule)

Planeeritud
algus

Planeeritud
lõpp

Tegelik
algus

Tegelik
lõpp

Tegevuse staatus
(planeerimisel,
alustatud,
lõpetatud)

10. Hinnang projekti elluviimisele

11. Rakendamisel tekkinud probleemid

12. Rikkumised ja tagasinõuded
Ettekirjutused, tagasinõude otsused

Rikkumise summa

13. Seirearuandele lisatud dokumendid
projekti seirenäitajate saavutamine ja mõju horisontaalsetele teemadele (lõpparuande juurde)
uuendatud finantsanalüüs, kui lõppenud projekti kogumaksumus on esialgselt prognoositust
väiksem, või selgub, et projekti vara abil pakutava toote või teenuse hinda tõstetakse
prognoositust suuremal määral, või on ilmnenud uus tuluallikas (lõpparuande juurde)
Kinnitus esitatud andmete õigsuse kohta
Nimi
Koostaja
Allkirjaõiguslik
isik

Ametikoht

Allkiri

Kuupäev

LISA*
Projekti lõpparuande juurde
Projekti seirenäitajate saavutamine ja mõju horisontaalsetele teemadele
Projekti nimi:
Projekti tunnusnumber:
1. Projekti väljundnäitajad
Indikaatori nimetus ja
Näitaja enne projekti
Näitaja pärast projekti
mõõtühik (vastavalt
algust (baastase)
lõppu (sihttase)
taotluse punktis B.1.4.
toodule)
2
Ehitatav pind (m )
2
Renoveeritav pind (m )
Muud taotluses toodud
näitajad (lisada)
Selgitus ja hinnang väljundnäitajate saavutamise kohta:

Näitaja pärast projekti
lõppu (tegelik)

2. Projekti tulemusnäitajad
Indikaatori nimetus ja Näitaja enne projekti
Näitaja pärast projekti
mõõtühik (vastavalt
algust (baastase)
lõppu (sihttase)
taotluse punktis B.1.5.
toodule)
Voodikohtade arv
sh juurde loodud
voodikohtade arv
Muud taotluses toodud
näitajad (lisada)
Selgitus ja hinnang tulemusnäitajate saavutamise kohta:

Näitaja pärast projekti
lõppu (tegelik)

3. Projekti mõju horisontaalsetele teemadele
1. Projekti mõju keskkonnahoiule
keskkonnahoidu toetav
keskkonnahoiu suhtes neutraalne
Selgitus (sh viited läbiviidud hindamistele ja uuringutele, teave negatiivse keskkonnamõju
ennetamiseks, leevendamiseks, kompenseerimiseks rakendatud meetmete kohta):
2. Projekti mõju võrdsete võimaluste edendamisele
projekt on suunatud võrdsete võimaluste edendamisele
projekt ei mõjuta ebavõrdsust/ võrdseid võimalusi ehk sellel on neutraalne mõju
Selgitus:
*

Esitada ainult projekti lõpparuande juurde

3. Mõju infoühiskonna edendamisele
infoühiskonda edendava mõjuga
infoühiskonna edendamise suhtes neutraalne
Selgitus:
4. Mõju regionaalsele arengule
regionaalarengut edendava mõjuga
regionaalarengu suhtes neutraalne
Selgitus:
5. Mõju kodanikuühiskonna arengule
kodanikuühiskonda edendava mõjuga
kodanikuühiskonna arengu suhtes neutraalne
Selgitus:
6. Loodud töökohtade arv projekti lõppedes
Loodud töökohtade arv
Sh naised
Sh mehed
Selgitus:

Kinnitus esitatud andmete õigsuse kohta
Nimi
Koostaja
Allkirjaõiguslik
isik

Ametikoht

Allkiri

Kuupäev

