
Narva Linnavolikogu 29. juuni 2006 maarusega nr 25 kinnitatud 
Ettevotlusinkubatsiooniteenuste osutamise projektide toetamise kord lisa 6 

ETTEVOTLUSINKUBATSIOONITEENUSTE OSUTAMISE 
PROJEKTI LOPPARUANDE VORM 

I ARUANDE REGISTREERIMINE (taidab Amet) 

AJ;Pllnde registreerimlse-kuupaev 

.. Aruande registreerijanilni 

II PROJEKTI ANDMED 
Toetuse saaja nimi 

Projektinimi 

Projekti kestvuse alg - [a IOppkuupiiev 

Aruande taitja telefon 

Toetuse saaja registrikood 

Projekti number ._-

Aruande taitja nimi ja ametikoht 

Aruande tiiitja e-posti aadress 

Aruande esitamise tiihtaeg I 
I 

Juhul kui aruanne ei ole Ametile esitatud tiihtaegselt, siis pohjendused aruande esitamise hilinemise kohta 

III TEGEVUSARUANNE
 
Tegevused 
(vastavalt taotlusele) 

Tegevuse planeeritud tulemus 
.(vastavalt taotlusele) 

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

Vajadusellisage taiendavad read 

POhjenduserinevDstekohtaplaneeritud ja tegelike tulemuste vahel 

. Teie hinnangprojektl eesllllirgi saavutamlsele, tulemuslikkusele [a elluviimisele 



IV PROJEKTI TULEMUSLIKKUS JA MOJU
 

Jooksevaasta 

Inkubaatori iildpind, kasulik pind ja inkubantidele valjarenditav pind 
(m2/m2/m2)
 

lrikubaatorihOivatusemaiir(inkubantidele reaalselt valjarenditud pinna %
 
inkubantideIe valjarenditavaatpinnast)
 

· Inkubantide arv inkubaatoris kokku/ IahkunudaastaIluusi aastal (arv/arv/arv) 

Inkubatsioonlteenuseid osutavadt05tajadinkubaatoris(arv,jagunemine
 
mehed/naised)
 

Inkubaatori kogu eelarvemaht (tuh EEK)
 

Noustatud ideed, ariplaanid (arv/inimtunnid) 

Noustatud ja positiivse otsuse saanud inkubantide rahastamistaotlused (arv,
 
inirntunnid, tuh EEK/%, tuh EEK)
 

Korraldatud konkursse, seminareja koolitusi (iirituste arv/osalejate arv)
 

· Tuluosutatud irikubatsiooniteenustelt (tuh EEK) 

Inkubantide kasum kokku 

Inkubantidekaive kokku 

· Inkubantide.kaibe kasv 

Inkubantideeksportkaive kokku 

mehed
 
Inkubantidepoolt loodudtookohad .
 
(arvkokku/lisandunud aastal)
 

naised 
. . ". 

Irikubaatbris~ Iahkunud ettevotted, mis on eksisteerinud 3 voi enamaastat (arv
 
kokku/lisandunud aastal)
 

2
 



Projekti muud olulised tulemused ja mojud 

Kuidashindate 
projektimfiju 
Pfojektiga seotud 

1 Inkubantide 
konkurentslvolmele 

U 
Moju on olnud 
vaga suur. 

~juon olnud 
suur 

~jU on olnud 
keskparane 

U. 
MOJu on oJnud 
vaevurnargatav 

U 
Moju puudub 

Pobjendage palun oma binnangut: 

V PROJEKTIGA SEOTUD TAHELEPANEKUD JA SOOVITUSED
 
'I Tooge palun lira projektiga seotud tlibelepanekud, soovitused, kommentaarid ja kiisimused Ametile. Teie arvamus on 

meie jaoks viiga tiihtis. 

VI LISADOKUMENTIDE LOETELU
 

Aruandele on lisatndjargDlised lisadokumendid (teha marge): 

Projektikulude aruanne (Ameti vormiJ) 

Taidetudkulude loetelu vorm (Ameti vormil) 

•Projekti kulude valjamakse taotlus (Ameti .vormil) 

Aruandlusperioodil voi projektlviimases etapis projekti elluviimiseks tehtud kulusid ja:makseid toendavad 
raamatupidamislike dokumentide taotleja seadusliku esindaja allkirjaga kinnitatud koopiad 

Kinnitan,etkoikkliesolevas aruandes esitatud andmed on iiiged 
KuupaevToetuse saaja seadusliku esindaja nimi AlIkiri 
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Narva Linnavolikogu 29. juuni 2006 rnaaruseganr 25 kinpitatud 
Ettevlltlusinkubatsiooniteenuste osutamise projektide toetarnise 
kord lisa 6.1 

ETTEVOTLUSINKUBATSIOONITEENUSTE OSUTAMISE 
PROJEKTI KULUDE ARUANDE VORM 

1. PROJEKTI ANDMED 

Toetuse saaja nimi: 

Projekti nlrnl: 

Projekti kestvuse alg- ja lappkuupa_'e_v_: 

Aruande taitja nimi: 

Aruande taitja ametikoht: 

_ 

Telefon/Faks ---------._---_._- -

G8M 

Toetuse saaja registrikood: 

Projekti number: 

2. PROEJKTI ETAPI KULUDE ARUANNE 

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

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

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

Kulud, rnis on seotud sisseostetavate teenustega , 
sealhulgas sisseostetud konsultatslooni-> [a 
reklaamiteenused ja uuringud 

Projekti elluviivate tiiiitajate koolltuskulud, sh seminaride ja 
konverentside osavoturnaksud ning koolituskursusfe 
valjataiitamisega seotud kulud 

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

Projekti elluviivate tiiiitajate lahetused (kohalikud ja 
rahvusvahelised) 

Oldkulud 

Muud kulud 

Kulud kokku I I I I 
Projekti etapi tegelike kulude pUhul, mis on esialgse projekti etapi eelarvega vorreldes suuremad vai valksernad ... _----- ..._--- --. .. 
rohkem kui 10% yarra - kulude erinevuste pahjused: ._._-- -- - ._.- .._-_. 

-- -"--"_._----------------- -- _.__.. 

. _----------------_ .._----- ---- ...... --- 
. __._---_._--------_._-- ...--_..	 - .. . 

------ .. -- - -- _. __.- . 

-----_._-- ---_. ---
--------".-._--_._ - -

2.2. PROJEKTI ETAPP FINANTSEERIJATE LOIKES 

Algselt ettenahtud Tegelik Erlnevused 

Narva linna poolne finantseerimine: finantseerimine finantseerimlne 

1) senini saadud projekti etapi finantseerimine 

2) aruande hetkel taotletav projekti etapi finantseerimine 

Omafinantseerimine 

Finantseerimlne kokku #REFI #REF! #REF! 
#REF! #REF! #REFI 

Algselt ettenahtud Tegelik Erinevused 

finantseerimine finantseerlmine 

Narva linna poolne finantseerimine, % 

Omafinantseerimine, % I 
#REF!I 
#REF! 

#REF!I 
#REF! I 

kokku: #REFI #REF! 



3.1. KOGU PROJEKT KULULIIKIDE LOIKES ? 

Projekti Projekti Erinevused 
etteniihtud kiiigus tehtud 
kulud kulud 

...... ............... , . 
lEEK] lEEK) [EEK) 

Kulud, mis on seotud kontori- ja toostusruumide remondiga 

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

Kulud, mis on seotud sisseostetavate teenustega , 
sealhulgas sisseostetud konsultatsioonl-r- ja 
reklaamiteenused ja uUringud 

Projekti elluviivate tootajate koolituskulud, sh seminaride ja 
konverentside osav6tumaksud ning koolituskursuste 
viiljatootamisega seotud kulud 

Kulud, mis on seotud inkubantide koolitusega, sh seminaride 
ja konverentside osav6tumaksudega 

Projekti elluviivate tootajate liihetused (kohalikud ja 
rahvusvahelised) 

Oldkulud 

Muud kulud 

Kulud kokku I I I I 

3.2. KOGU PROJEKT FINANTSEERIJATE LOIKES 

Algselt eUeniihtud Tegelik Erinevused 
Narva linna poolne finantseerimine: finantseerimine finantseerimine 

1) senini saadud finantseerimine kokku 

2) aruande hetkel Narva linnalt taotletav finantseerimine 

Omafinantseerimine 

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

Algselt ettenahtud Tegelik Erinevused 
finantseerimine finantseerimine 

Narva Iinna poolne finantseerimine, % 

I 

#REF!I #REF!I 

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

4. TOETUSE SAAJA SEADUSLIKU ESINDAJA ALLKIRI 

Kontrollisin projekti Iprojekti nimil kulusid. 

Kinnitan, et k6ik kliesolevas aruandes esitatud andmed on 6iged. 

Kinnitan, et kaesoleva kulude aruandes kajastatud projekti kulud EEKoneranditult projektip6hised, tales osas 
tasutud ningselgelt eristatavad ja nouetekohaselt dokumenteeritud projekti teostajaraamatupidamises. 

(Kohl ja kuupaev) (Nimi, ametialane posilsioon, allkiri) 
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Narva Linnavolikogu 29.juuni2006 maaruseganr29 
kinnitatud Ettevotlusinkubatsioaniteenuste osutamise 
projektidetoetamise kord lisa 6.2 

ETTEVOlLUSINKUBATSIOONlTEENUSTE OSUTAMISE 

PROJEKTl KULUDE LOETELU VORM 

PROJEKTl ANDMED 
Tde(US~~$:aXiihrih\il-' 't6~iuilli;a"·ii\r~iii$imJ/Q'6a!i'iYhli.';'!A\%:.\\*' 
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