
Narva Linnavolikogu 29. juuni 2006 maarusega nr 25 kinnitatud 
Ettevotlusinkubatsiooniteenuste osutamise projektide toetamise kord lisa 5 

ETTEVOTLUSINKUBATSIOONITEENUSTE OSUTAMISE 
PROJEKTI KVARTALIARUANDE VORM 

I ARUANDE REGISTREERIMlNE (taidab Amet) 

Aruande registreerimise kuupaev 

Aruande registreerija nimi 

ITPROJEKTI ANDMED
 
Toetuse saaja nimi Toetuse saaja rezlstrikood 

Projekti nimi Projekti number 

Projekti kestvuse alg - ja loppkuupaev Aruande tliitja nimi ja ametikoht 

Aruande tliitja telefon Aruande tliitja e-posti aadress 
------~ .. .. 

Aruande esitamise tlihtaeg

.Juhul kui aruanne ei ole Ametile esitatudtlihtaegselt, siis pohjendused aruande esitamise hilinemise kohta 

I
I
 

llITEGEVUSARUANNE 
Tegevused 
(vastavalt taotlusele) 

Tegevuse planeeritud tulemus 
(vastavalt taotlusele) 

Tegevuse tegelik tulemus 
(naidata m55detav tulemus, mis tegelikult 
projekti kaigus saavutati) 

Vajadusellisage tliiendavad read 

Pohjendus erinevuste kohta planeeritud ja tegelike tulemuste vahel 

Teie hinnang projekti eesmlirgi saavutamisele; tulemuslikkusele ja elluviimisele 



Inkubantide arv inkubaatoris kokku/ lahkunud aruandeperioodil/uusi aruandeperioodil (arv/arv/arv)
 

Inkubatsiooniteenuseid osutavad tootajad inkubaatoris (arv,jagunemine mehedlnaised)
 

Noustatud ideed, ariplaanid (arv/inimtunnid)
 

Korraldatud konkursse, seminare ja koolitusi (Urituste arv/osalejate arv)
 

mehed 
Inkubantide poolt loodud t5okohad 
(arv kokku/lisandunud aastal) 

naised 

IV PROGNOOS JARGMISE PERIOODI EELDATAVATE MUUDATUSTE KOHTA
 
Prognoos jiirgmise perioodieeldatavate muudatuste kohta. 

V LISADOKUMENTIDE LOETELU
 

Aruandele on Iisatud jargmised llsadokumendid (teha marge): 

Projekti etapi kulude aruanne (Ameti vormil) 

Projekti etapi kulude loetelu (Ameti vormil) 

Projekti kuludeviiljamakse taotlus (Ameti vormil) 

Aruandlusperioodil projekti elluviimiseks tehtud kulusid ning makseid toendavate raamatupidamislike dokumentide 
taotlejaseadUsliku esindaja allkirjaga kinnitatud koopiad 

Klnnitan, et kfiik kiiesolevas aruandes esitatud andmed on oiged 
Toetuse saaja seadusliku esindllja nimi Allkiri Kuupaev 



- --

Narva Linnavolikogu 29. juuni 2006 maarusega nr 25 kinpitatud 
Ettevotlusinkubatsiooniteenuste osutarnise projektide toetamise 
kord lisa 5.1 

ETTEVOTLUSINKUBATSIOONITEENUSTE OSUTAMISE 
PRO..IEKTI KULUDE ARUANDE VORM 

1. PROJEKTI ANDMED 

Toetuse saaja nimi: Toetuse saaja registrikood: 

Projekti nimi: Projekti number: 

Projekti kestvuse alg- ja liippkuupa_··e_v_: _ 

Aruande taitja nimi: Telefon/Faks--------_._-_._---
Aruande taitja ametikoht: GSM 

2. PROEJKTI ETAPI KULUDE ARUANNE 

2.1. PROJEKTI ETAPP KULULIIKIDE LOIKES 
Projekti etapi Projekti etapi Erinevused 
etteriahtud kaigus tehtud 
kulud kulud 
............ .... 

[EEK] [EEK] [EEK] 
Kulud, mis on seotud kontori- ja tc51istusruumide remondiga 

Kulud, mis on seotud kontoritehnika ja -sisustuse, seadmete 
ja muu materiaalse piihivara soetamisega 

Kulud, mis on seotud sisseostetavate teenustega , 
sealhulgas sisseostetud konsultatsioonl>- ja 
reklaamiteenused ja uuringud 

Projekti elluviivate tc51itajate kooliluskulud, sh seminaride ja 
konverentside osaviitumaksud ning koolituskursuste 
valjat61itamisega seotud kulud 

Kulud, mis on seotud inkubantide koolitusega, sh seminaride 
[a konverentside osaviitumaksudega 

Projekti elluviivate tc51itajate lahetused (kohalikud ja 
rahvusvahelised) 

Oldkulud 

Muud kulud 

Kulud kokku I I [ I 
Projekli etapi tegelike kulude pUhul, mis on esialgse projekti etapi eelarvega viirreldes suuremad viii valksernad -_.----~- -.

rohkem kui 10% viirra - kulude erinevuste piihjused: ------. _ .. 

-----

------ --

- --------~---------

------_.-------_._----- - --- - - _. 
---_.- _., .... - -  .. _ ..  _.. 

. ---------_. ... --------- ._----_ ... 

---_._-.-_. -- - _. - . . -

2.2. PROJEKTI ETAPP FINANTSEERIJATE LOIKES 

Algselt ettenahtud Tegelik Erinevused 

Narva Iinna poolne finantseerimine: finantseerimine finantseerimine 

1) senini saadud projekti etapi finantseerimine 

2) aruande hetkel taotletav projekti etapi finantseerimine 

Omafinantseerimine 

Finantseerimine kokku #REFI #REF! #REFI 
#REF! #REFI #REF! 

Algselt ettenahtud Tegelik Erinevused 

finantseerimine finantseerimine 

Narva Iinna poolne finantseerimine, % 

Omafinantseerimine, % I 
#REF!I 
#REF! 

#REF!I 
#REF! I 

kokku: #REFI #REF! 

3. KOGU PROEJKTI KULUDE ARUANNE
 
TlIirlAt",k~A luhul. klli kui Droiektist on llibitud viimane etaDD.
 



3.1. KOGU PROJEKT KULULIIKIDE L61KES ? 

Projekli Projekli Erinevused 
etteniihtud kiiigus tehtud 
kulud kulud 

.........., ......... 

lEEK) [EEK) lEEK) 
Kulud, mis on seotud kontori- ja tOiistusruumide remondiga 

Kulud, mis on seotud kontoritehnlka ja -sisustuse, seadmete 
I, 

ja muu materiaalse piihivara soetamisega 

Kulud, mis on seotud slsseostetavate teenustega , 
sealhulgas sisseostetud kcnsultatsloonl-» ja 
reklaamiteenused ja uuringud 

Projekli elluviivate tOiitajate kooliluskulud, sh seminaride ja 
konverentside osaviitumaksud ning koolituskursuste 
viiljatootamisega seotud kulud 

Kulud, mis on seotud inkubantide koolitusega, sh seminaride 
ja konverentside osaviitumaksudega 

Projekti elluviivate tOiitajate liihetused (kohalikud ja 
rahvusvahelised) 

Oldkulud 

Muud kulud 

Kulud kokku I I I I 
3.2. KOGU PROJEKT FINANTSEERIJATE L61KES 

Algselt etteniihtud Tegelik Erinevused 
Narva linn a poolne finantseerimine: finantseerimine finantseerimine 

1) senini saadud finantseerimine kokku 

2) aruande hetkel Narva Iinnalt taotletav finantseerimine 

Omafinantseerimine 

Finantseerimine kokku #REF! #REFl #REFI 
#REF! #REF! #REF! 

Algselt etteniihtud Tegelik Erinevused 
finantseerimine finantseerimine 

Narva Iinna poolne finantseerimine, % 

I 
#REF!I #REF!I 

IOmafinantseerimine, % #REF! #REF! 
kokku: #REF! #REF! 

4. TOETUSE SAAJA SEADUSLIKU ESINDAJA ALLKIRI 

Kontrollisin projekti Iprojekti nimil kulusid. 

Kinnitan, et k6ik kiiesolevas aruandes esitatud andmed on oiged. 

Kinnitan, et kaesoleva kulude aruandes kajastatud projektikulud EEKon eranditultprojektip6hised, talesosas 
tasutudning selgelt eristatavad ja n6uetekohaselt dokumenteeritud projektiteostaja raamatupidamises. 

(Koht ja kuupiiev) (Nimi, ametialane positsioon, allkiri) 
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Narva Linnavolikogu 29. juuni 2006 maerusega nr 25 

kinnitatud Ertevorlusinkubatsiooniteenuste osutamise 
projektide toetamisekordlisa S.2 

ETTEVOTLUSINKUBATSIOONITEENUSTE OSUTAMISE 

PROJEKTI KULUDE LOETELU VORM 

PROJEKTI ANDMED 
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