Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41
kinnitatud „Töölesaamist toetavad teenused“
lisa 4
vorm A

Seirearuanne

Aruande liik

vahearuanne

lõpparuanne

1. Projekti nimetus
2. Projekti tunnusnumber
3. Toetuse saaja nimi
4. Partnerite nimi/nimed
5. Projekti abikõlblikkuse
periood
6. Aruandeperiood
(kumulatiivselt)
7. Ülevaade projekti tegevuste elluviimisest (kumulatiivselt)
Tegevused, elluviimise periood, lühiülevaade ja hinnang tegevuste elluviimise kohta
Tegevuse nr ja
nimetus
Tegevuse
Tegevuse
planeeritud algustegelik algus- ja
ja lõppkuupäev
lõppkuupäev
(pp.kk.aa)
(pp.kk.aa)
Tegevuse lühiülevaade ja hinnang tegevuse elluviimisele, sh parimad praktikad, esinenud probleemid
ja ettevõetud abinõud.

Tegevuse nr ja
nimetus
Tegevuse
Tegevuse
planeeritud algustegelik algus- ja
ja lõppkuupäev
lõppkuupäev
(pp.kk.aa)
(pp.kk.aa)
Tegevuse lühiülevaade ja hinnang tegevuse elluviimisele, sh parimad praktikad, esinenud probleemid
ja ettevõetud abinõud.

8. Näitajate1 täitmine (kumulatiivselt)
Näitaja nimetus
Kavandatud
saavutustase2
3
Projekti väljundnäitajad
1
2

Näidatakse nii väljund- kui ka tulemusnäitajate tasemed
Taotluses näidatud sihtväärtus.

Tegelik
saavutustase

Põhjendus näitaja üle- või alatäimisel

Aktiivseid
tööturuteenuseid
saanud osalejate arv
Projekti tulemusnäitajad4
Projektis osalenud
inimeste osakaal, kes
on asunud peale
projektist lahkumist
tööle, sh füüsilisest
isikust ettevõtjana
Projekti lõppeesmärgist täidetud
(%):
Projekti lõppeesmärgi täitmise
selgitus:
9. Hinnang projekti tulemuslikkusele ja püstitatud eesmärkide saavutamisele5

10. Projekti mõju läbivatele teemadele6
Läbiv teema

Kavandatud mõju
(märkida ristiga)
Jah
Ei

Tegelik mõju
(märkida ristiga)
Jah
Ei

Infoühiskond
Selgitus:
Võrdsed võimalused
sh sooline võrdus
Selgitus:
sh võrdne kohtlemine
Selgitus:

11.Toetuse saaja hinnang partnerluse toimimisele7

12. Üldised näitajad8
1. Kas projekti viisid osaliselt või täielikult ellu sotsiaalpartnerid või vabaühendused?
2. Kas projekti üheks eesmärgiks oli naiste jätkusuutliku osaluse ja edu tagamine
tööhõives?
3. Kas projekt oli suunatud riigi, piirkonna või kohaliku tasandi haldus- ja
ametiasusutele või avalike teenuste osutamisele?

jah
jah

ei
ei

jah

ei

Võimaluse korral esitada andmed soolises lõikes
Võimaluse korral esitada andmed soolises lõikes
5
Täidetakse üks kord aastas kumulatiivsel seisuga 31.12
6
Täidetakse üks kord aastas kumulatiivselt seisuga 31.12
7
Täidetaks juhul, kui projekti tegevuste elluviimisele on kaasatud partnerid või on ettenähtud koostöö, mis on eelduseks projekti
eesmärkide saavutamisele.
8
Üldiste näitajate 1–3 kohta esitatakse informatsioon lõpparuandes, näitaja 4 kohta esitatakse informatsioon nii vahe- kui ka
lõpparuandes.
3
4

2

4. Projektist otseselt (nii rahaliselt kui mitterahaliselt) toetatud mikro-, väikese-ja
keskmise suurusega unikaalsete ettevõtete (sealhulgas ühistute ja
sotsiaalmajandusettevõtete) arv
NB! Koos seirearuandega esitatakse eelarve täitmise aruanne (lisa 4 vorm B)

Nimi

e-post

Kuupäev

Allkiri

Kuupäev

Aruande koostaja

Kinnitus esitatud andmete õigsuse kohta
Nimi
Allkirjaõiguslik isik

Täidab meetme rakendusüksus
Aktsepteerin aruande:
Nimi

Ametikoht

Allkiri

Kuupäev

Kinnitan aruande:
Nimi

Ametikoht

Allkiri

Kuupäev

3

