
Projekti eelarve täitmine
Projekti elluviija: 
Projekti aruandlusperiood: 
Projekti nimi: 
Projekti tunnusnumber:

Eelarve 
täitmise %    

Abikõlblik 
kulu

sh mitterahaline 
omafinantseering

sh ERF tüüpi 
kulu 

Abikõlblik 
kulu

sh mitterahaline 
omafinantseering

sh ERF tüüpi 
kulu 

Abikõlblik 
kulu

1 2 3 4 5 6 7 8 9= (6/3)*100
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 transpordikulud
2.2.2 toitlustus- ja majutuskulud 
2.2.3 kulud projektis osalejate pereliikmete 

hooldamiseks
2.2.4 abivahendid ja seadmete kohandamine puuetega 

inimestele
2.2.5 toetavad sotsiaalteenused
2.2.6 kulud inventarile ja abivahenditele
2.2.7 põhivara amortisatsioonikulud1

2.2.8 vara rendi- ja liisingukulud
2.2.9 muud  projekti sisutegevusele tehtavad kulud

Kulu aruandeperioodi lõpuks  (toetuse saajale 
tasutud väljamakse taotluste alusel)²

Rea 
nr

Kulukoht Kinnitatud eelarve

Sotsiaalministri 06.05.2011. a määruse nr 22 
„Sotsiaalministri 21. mai 2009. a määruse nr 43 

„Meetme „Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed” avatud taotlemisel 
toetuse andmise tingimused ja toetuse kasutamise seire eeskiri” muutmine” 

lisa 3 

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

toetuse andmise tingimused ja toetuse kasutamise seire eeskiri” juurde 
vorm D 
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2.3 Kulud ruumide kohandamiseks  
2.4 Projekti ettevalmistamise ja teavitamisega 

seotud kulud
2.4.1 projekti ettevalmistuskulud
2.4.2 teavituskulud
3 Projekti abikõlblik kogukulu 
4 ESF-tüüpi abivahendite osakaal otsekuludest 3

5 ERF tüüpi kulude osakaal projekti abikõlblikust 
kogukulust (%)

6 Tulud projekti tegevustest 4

6.1 sh tulud, mis kuuluvad abikõblikust kogukulust 
mahaarvamisele

Finantsallikas Kinnitatud 
eelarve 

abikõlblik kulu

Osakaal projekti 
kinnitatud 

abikõlblikust 

kogukulust 5  (%)

Kulu 
aruandeperio

odi lõpuks  
(toetuse 
saajale 
tasutud 

väljamakse 
taotluste 

1 Projekti abikõlblik kogukulu

1.1 sh struktuuritoetus
1.2 sh omafinantseering
1.2.1 sh6…
1.2.2 sh …

Rea 
nr

Tulu liik Summa sh tulu, mis 
kuulub 

abikõblikust 
kogukulust 

mahaarvamisele
1
2

1 ei täideta lõpparuandega esitamise korral

Kokku

Kumulatiivselt projekti tegelikud  tulud

Finantsallikate kumulatiivne täitmine



2 lõpparuandega esitamisel näidatakse kogu kulu kumulatiivselt projekti algusest (k.a viimase väljamakse taotluse andmed) 
3 ESF tüüpi abivahendi kulu võib moodustada kuni 10% projekti otsekuludest (rida 2), aga mitte rohkem kui 3196 eurot
4 tulud, mis olid kavandatud ning tegelikud laekumised
5 finantsallika osakaal projekti abikõlblikust summast märkida kahe komakohaga
6 tuua välja omafinantseeringu panustaja (taotleja või partneri(te) nimi(ed). Vajadusel lisada ridu.

Allkiri:

Allkirjaõigusliku isiku nimi:




