
Välisministri 15.11.2017. a määruse nr 8 
„Arengukoostööprojekti ja arengukoostööprojekti aruande vormid“ 

Lisa 2 

*tärniga tähistatud väljad ei kohaldu stipendiumiprogrammi aruandlusele 
 

 
ARENGUKOOSTÖÖPROJEKTI ARUANDE VORM 

Esitatakse Välisministeeriumile riigieelarvelise eraldise kasutamise lepingus sätestatud tähtaegadel. 
PROJEKTI TEGEVUSARUANNE 

� Vahearuanne 
� Lõpparuanne 

 

I. PROJEKTI ANDMED 

Toetuse saaja nimi  Sihtriik  

Projekti nimi Projekti 
number 

Projekti algus- ja 
lõppkuupäev  

Aruande 
järjekorranumber ja 
aruandlusperiood 

 
 

 

    

Aruande täitja nimi ja ametikoht Aruande täitja 
telefon Aruande täitja e-posti aadress 

   
1.1 Aruande esitamise tähtaeg  
1.2 Kui aruanne ei ole esitatud tähtajaks, siis põhjendused esitamisega hilinemise kohta 
 

II. PROJEKTI TULEMUSTE LÜHIKOKKUVÕTE 

2.1 Saavutatud tulemuste lühikokkuvõte eesti keeles (mitte üle 8 rea) 
 
2.2 Saavutatud tulemuste lühikokkuvõte inglise keeles (mitte üle 8 rea) 
 

III. TEGEVUSARUANNE 

Tegevused* (taotluses 
punkt 4.9) 

Tegevuse kavandatud 
tulemus* (taotluses punkt 4.9) 

Tegevuse tegelik tulemus* 
(näidata ka mõõdetav tulemus, mis 
projekti käigus saavutati) 

   

   

   

   

   

3.1 Põhjendus erinevuste kohta kavandatud ja tegelike tegevuste ning tulemuste vahel* (kui 
esineb) 
 
 
3.2 Põhjendus erinevuste korral tegelike ja kavandatud kulude vahel* (kui esineb) 
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Punktid 3.3 ja 3.4 täidetakse üksnes stipendiumiprogrammi aruandluse korral. 
3.3 Stipendiaadi edasijõudmine vastavalt taotluses toodud õppekavale  

 

3.4 Olulised asjaolud, mis võivad mõjutada stipendiumiprogrammi elluviimist järgmisel 
perioodil 
 

IV. PROJEKTI TULEMUSLIKKUS* 

4.1 Projekti edasiminek taotluses esitatud eesmärkide suunas  
Eesmärk (taotluses punkt 4.8) Indikaator (taotluses punkt 4.8) Edasiminek 

   
   
4.2 Projekti aruandlusperioodi eesmärkide saavutamise, tulemuslikkuse ja elluviimise hinnang 
(sh taotluse punkti 4.3 eesmärgid; esitada projekti käigus täpsustunud riskianalüüs) 
 

V. PROJEKTI TEAVITUSTEGEVUSTE ÜLEVAADE* 

5.1 Ülevaade projekti teavitustegevustest (taotluses punkt 4.12) 

 

VI. PROJEKTIGA SEOTUD ETTEPANEKUD 

 

VII. EESTI ARENGUKOOSTÖÖ SÜMBOOLIKA KASUTAMINE 

Loetlege aruandlusperioodil projektiga seoses valminud materjalid ja dokumendid või 
soetatud asjad, mis on tähistatud Eesti arengukoostöö sümboolikaga. 
Nimetus Tähistamise viis ja koht  
  
  
  

VIII. LISADOKUMENTIDE LOETELU 

Jah/Ei/Ei 
kohaldu 

Aruandel on järgmised lisad: (tehke palun märge) 

 Arvete ning nende tasumist tõendavate dokumentide koopiad; teenuse, töö või asja 
üleandmist ja vastuvõtmist tõendavate dokumentide koopiad aruandlusperioodil tehtud 
kulude kohta (vastavuses projektikulude loeteluga ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 
määruse „Arengu- ja humanitaarabi andmise tingimused ja kord“ §31 sätestatud 
kuludokumentidele esitatavatele nõuetele) 
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 Aruandlusperioodil sõlmitud lepingute koopiad ning nende koondnimekiri 
 Aruandlusperioodil projektiga seoses valminud dokumendid ja materjalid, sealhulgas 

fotod läbiviidud tegevustest või projekti raames soetatud asjadest 
 Kolm hinnapakkumist (teenuste, asjade või õiguste ostmisel suuremas summas kui 

10 000 eurot käibemaksuta arvestuses). Kui kolme sõltumatut hinnapakkumist ei ole 
võimalik saada, tuleb esitada asjakohane põhjendus 

 Hankedokumendid ja valikut põhjendavad materjalid 
 Keskkonnamõju hindamise kokkuvõte koos järeldustega 

IX. ARUANDE KINNITAMINE 

Kinnitan kõigi esitatud andmete ja dokumentide õigsust ning võimaldan neid kontrollida. 
Kinnitan, et vastan kõigile ministeeriumi aruande kohta esitatud küsimustele. 
Toetuse saaja esindusõigusliku 
isiku nimi ja ametikoht 

Allkiri Kuupäev 

   

 
 


