ERÜ projektikonkursi „Raamatukogud-muuseumid-noored“
toetuse kasutamise aruanne

Toetuse saajaga sõlmitud lepingu number
Toetuse taotleja (raamatukogu,
muuseum või noortekeskus)
Vastutav kontaktisik
Telefon
E-posti aadress
Toetuse saaja
Registrikood
Juriidiline aadress
Arvelduskonto nr, pank
Volitatud esindaja nimi ja
ametikoht
Projekti nimetus
Toetuse kasutamise ajavahemik
Projekti lõplik üldmaksumus*
ERÜ projektikonkursist eraldatud summa
Omafinantseeringu summa
Kaasfinantseeringute summa

0.00

0.00
0.00
0.00

* Tegelikult kulunud summa. Summad märkida formaadis 0.00
NB! Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingul on õigus nõuda taotlejalt täiendavaid dokumente ning andmeid,
lähtudes projektikonkursi eesmärkidest ning dokumendist „ERÜ projektikonkursi „Raamatukogudmuuseumid-noored“ taotlemise ja menetlemise kord“.
Kinnitan, et aruandes esitatud andmed on õiged:
Toetuse taotleja volitatud esindaja Allkiri/digitaalselt allkirjastatuna
nimi ja ametikoht
saata: ery@nlib.ee

Kuupäev
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Projekti tulude-kulude aruanne. Summad märkida formaadis 0.00
TULUD (kõik projektiga seotud sissetulekud, kaasa arvatud teistest
allikatest saadud toetused, omatulud)

Tulud (finantseerijate lõikes)
ERÜ projektitoetus
Omafinantseering
Kaasfinantseerijad (loetleda eraldi)

Kaasfinantseeringute summa:

TULUD KOKKU:

Taotluses
esitatud
eelarve
(taotletud
summad)

Tegelik
eelarve
(eraldatud
summad)
0.00

0.00

0.00

0.00

X

X

0.00

0.00

0.00

0.00

KULUD (kõik projektiga seotud kulutused lähtuvalt kasutamise eesmärgist ja taotluses esitatud eelarvest)
Kulu liik

KULUD KOKKU:

Taotluses
esitatud
eelarve

Tegelik
eelarve
täitmine

Täiendav/selgitav informatsioon

0.00

0.00

0.00

0.00
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ERÜ projektitoetuse kasutamise finantsaruanne. Palume tabelisse märkida ERÜ toetusega seotud kuludokumendid, summad kirjutada formaadis 0.00
Projekti nimi
KuluJrk
dokumendi
nr
nimetus

Arve esitaja

Kuludokumendi
number

Kuludokumendi
kuupäev

Tasumise
kuupäev

KOKKU:

ERÜlt saadud toetuse summa:
ERÜ projektitoetusest saadud kasutamata jääk:

ERÜ projektitoetusest
makstud
summa

Kuludokumendi
summa
0.00

0.00

0.00

0.00

Kulu sisu kirjeldus

Toetuse saaja kohustub jäägi tagastama samal ajal aruande esitamisega.
Saaja: Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing.
Arvelduskonto: Swedbank EE192200221006107508
0.00
Selgitus: leping nr …
0.00
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Projekti sisuline aruanne
Toimunud projekti lühikokkuvõte (kirjeldage lühidalt projekti – andke hinnang, kas projekt täitis oma
eesmärgi; mis olid peamised tegevused; kes olid osalejad, toimumise koht jne. Kui on olulisi muudatusi
projekti tegevustes võrreldes algse taotlusega, siis kirjeldage põhjuseid ning andke neile hinnang; kuni
2000 tähemärki.)

Saavutatud mõju ERÜ projektikonkursi eesmärkidele (kirjeldage lühidalt, kuidas projekt on kaasa
aidanud ERÜ projektikonkursi eesmärkide saavutamisele, kuni 500 tähemärki).

Saavutatud mõju ja tulemused (millised on projekti tegevuste tagajärjel tekkinud konkreetsed tulemused,
mõju sihtrühmale, piirkonnale laiemalt jne; kuni 500 tähemärki.)
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Saavutatud mõju taotlejale (kirjeldage projekti tulemuste mõju teie asutusele, nt edasised tegevused,
jätkuprojekt(id), maine paranemine vms; kuni 500 tähemärki.)

Mõõdetavad tulemused (kirjeldage projekti saavutatud tulemusi koos mõõdetava mahuga, nt projektis
osalenud noorte arv, sündmustest osasaajate arv jms; kuni 500 tähemärki.)

Koostööpartnerid (märkige kõik projektis osalenud koostööpartnerid.)

Meediakajastused (märkige olulisemad meediakajastused, k.a sotsiaalmeedia, lisades veebilingid.)
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