
Projekti aruanne 

Kohaliku omaalgatuse programm 
 

Üldandmed 

 

Lehel saate sisestada projekti aruande üldandmed ning vajadusel märkida täpsustusi ja laadida üles lisadokumente. 

Aruannet saavad e-toetuse keskkonna kaudu näha, muuta ja esitada üksnes projekti kontaktisikuks lisatud isikud. 

 

 

Projekti aruande detailne info 
 

Aruande number: Number genereeritakse süsteemi poolt automaatselt siis, kui olete käesoleva lehe salvestanud. 

Esitamise tähtaeg: 
Automaatselt täidetud 
 

Aruande seisu kuupäev: Märkige aruantava perioodi lõpu kuupäev. 

Aruande liik: 
Automaatselt täidetud 
 

Aruande täpsustus: 
Vajadusel saate siia lisada aruantava perioodi kohta lisainformatsiooni. 
 

Lisadokument:   

 

Märkus rakendusüksuselt: 
Väljas kuvatakse märkused rakendusüksuselt, mis on esitatud parandamiseks 
saadetud projekti aruande üldandmete kohta. 

Aruande RÜ kontroll-leht:  

 

Näitajad 

 

Lehel saate sisestada näitajate saavutustaseme viimase aruantava perioodi lõpu seisuga ning lisada selgituse. Alates teisest 

aruandest kajastatakse aruandes informatsiooniks ka eelnevas aruandes esitatud saavutatud sihttase. 

 

Näitajad meetme tegevuse lõikes 
 

Näitaja nimetus  Mõõtühik  Sihtväärtus Saavutatud väärtus pp.kk.aaaa 
seisuga  
ABIINFO: Sisestage aruande seisu 
kuupäevaks saavutatud sihtväärtus. 
Kui selleks hetkeks mõne näitaja 
puhul veel midagi saavutatud ei ole, 
siis märkige väärtuseks 0. 

 



Projekti väljundnäitajad 
(Kuvatakse automaatselt projekti näitajate lehelt ja vastavalt vooru 
seadetele.) 

Automaatselt 
täidetud 

Automaatselt 
täidetud 

 

Saavutatud väärtuse selgitus: 

 Lisage saavutatud sihtväärtusele selgitus (näiteks põhjendus näitaja üle- või 
alatäitmise kohta peale tegevuse lõppemist). 
 

 

    

    

    

 

Märkus rakendusüksuselt: 
 Väljas kuvatakse märkused rakendusüksuselt, mis on esitatud parandamiseks saadetud 
projekti aruande üldandmete kohta. 

 

Tegevused 

 

Lehel saate esitada aruantava perioodi lõpu seisuga projekti tegevustele selgitused erinevuste kohta tegevustes ja ajakavas, 

sh erinevused planeeritud ja saavutatud tulemuste vahel ning täpsustada elluviimise tegelikke alguse ja lõpu kuupäevi. 

Projekti tegevused peavad jääma projekti elluviimiseks kavandatud ajaraami. 

 

Tegevused meetme tegevuse lõikes 
 

Projekti tegevuse tunnus Projekti tegevuse nimetus 
Kuvatakse projekti lehel "Tegevused" sisestatud 
projekti tegevuse sisule vastavad nimetused. 

Tegevuse 
planeeritud 
algus ja lõpp 

Tegelik 
tegevuse algus 
 

Tegelik tegevuse 
lõpp 

Väljundi nimetus (Kuvatakse automaatselt projekti näitajate lehelt ja vastavalt vooru seadetele.) 

Automaatselt täidetud Automaatselt täidetud Automaatselt 
täidetud 

  

Eelarve rea täpsustus 
(taotluse vormilt): 

Automaatselt täidetud 

Tegevuse täpsustus 
(taotluse vormilt): 

Automaatselt täidetud 

Täpsustus / kommentaar: Lisage vajadusel tegevuse täpsustus (näiteks selgitused erinevuste kohta tegevustes ja ajakavas, 

sh erinevused planeeritud ja saavutatud tulemuste vahel). 

Automaatselt täidetud Automaatselt täidetud Automaatselt 
täidetud 

  

 

Lisage dokumendid, mis tõendavad 

tegevuse toimumist. 
  

Tegevuse tõendamise dokumendid, mis olid kirjeldatud taotluses. 

 

 



Märkus rakendusüksuselt: 
Väljas kuvatakse märkused rakendusüksuselt, mis on esitatud parandamiseks 
saadetud projekti aruande üldandmete kohta. 

 

Täiendav info 

 

Lehel saate sisestada vastused projekti aruande täiendavatele küsimustele. 

 

Toetuse saaja hinnang projekti 

eesmärkide saavutamisele, 

tulemuslikkusele ja elluviimisele 

Kuidas kulges projekti elluviimine? Kuidas projekt oma eesmärgi 

täitis, millised tulemused saavutati? 

 

Projekti elluviimisest saadav kasu 

kogukonnale 

Millist kasu sai kogukond projekti elluviimisest? Kuidas kogukond 

oli projekti elluviimisesse kaasatud? Keda peate projekti 

kasusaajateks? 

Erinevused planeeritud ja teostatud 

tegevuste vahel 

 

Kas ja millised erinevused esinevad planeeritud ja teostatud 

tegevuste vahel? 

Projekti elluviimisel esinenud 

probleemid 

Kas ja millised probleemid esinesid projekti elluviimisel? 

Ülevaade avalikustamise nõude 

täitmisest 

Kuidas on teavitatud toetuse kasutamisest ja projekti tulemustest 

avalikkust?  

Kui palju jäi toetusvahendeid 

kasutamata 

Palun sisestada summa, mille ulatuses toetusvahendeid jäi 

kasutamata. 

Aruande kinnitamisel kasutamata jäänud toetusvahendeid tagasi ei 

nõuta kui kasutamata jäänud toetusvahendeid on alla 100 euro. 

 

 

Esitamine 

 

Lehel saate üle vaadata sisestatud andmed (läbi genereeritud pdf-faili) ja esitada projekti aruande rakendusüksusele. Enne 

aruande esitamist peate kinnitama esitatud andmete korrektsust. 

 

Aruande esitamine 
 

Palun veenduge, et sisestatud andmed on korrektsed. 
 

Rakendusüksusele esitatava aruande versiooni saate enne esitamist alla laadida ja üle vaadata siit: … 

 

Kinnitan, et kõik esitatud andmed on õiged ja täielikud. 


