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Periood [Sisestada aruandeperiood] 

 

 

Üldandmed 
 

Toetuse saaja nimi: Toetuse saaja esindusõiguslik isik: [nimi, 

isikukood, ametinimetus, telefon, e-post] 

Registrikood: Projektijuht: [nimi, isikukood, ametinimetus, 

telefon, e-post] 

Projekti nimi:  

Projekti nr:  

  

Tegevused  

Projekti tegevused ja tulemused 

Tegevus:  
Planeeritud tulemus: 
 

 
Tegelik tulemus: 

Tegevus:  
Planeeritud tulemus: 
 

 
Tegelik tulemus: 

Tegevus:  
Planeeritud tulemus: 
 
 

 
Tegelik tulemus: 

 
Tegevus: [Lisada vajadusel, kui projekti tegevused on muutunud] 

Erinevused planeeritud ja teostatud tegevuste vahel 

Kas planeeritud ja teostatud tegevuste vahel oli erinevusi?  Jah/Ei  

Palun loetleda need erinevused ja põhjendada lühidalt: 

[Siia sisestada tekst] 

 

 

 

 

 

 

Ideekonkurss 

Ekspordi, tootearenduse ja digitaliseerimise suurprojektid 

Vahearuanne [NR] 

Lõpparuanne [NR] 

UUS 
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Hinnang aruandeperioodil saavutatule 

Toetuse saaja hinnang aruandlusperioodi eesmärkide saavutamisele, tulemuslikkusele ja elluviimisele. 

[Siia sisestada tekst] 

Olulised asjaolud, mis võivad mõjutada projekti elluviimist järgmisel etapil 

[Siia sisestada tekst] 

 

Tulemused 

  

 

 

 

Indikaator Taotlusest Aasta/Käesolev Selgitus 

Mitterahalist abi saavate ettevõtete arv   Käskkirjas 

Uute väljatöötatud toodete/teenuste/lahenduste arv    

Ekspordi valdkonna projekti tulemused  
 
Uute ekspordikontaktide arv 
 
Ekspordi müügi kasv 
 
Sihtturgude analüüside arv 
 
Uute eksportturgude arv 
 
Kontakteerutud klientide arv 
 
Liidu liikmete arvu kasv 
 
Tootearenduse valdkonna projekti tulemused  
 
Uute toodete/teenuste/lahenduste prototüüp/mudelite arv 
 
Läbiviidud testimiste arv 
 
Värvatud arendustöötaja teostatud tööde arv 
 
Liidu liikmete arvu kasv 

   

 
Projekti elluviimise tulemusena avalduv mõju  
(vähemalt 3 näitajat): 
 
Eksporti alustanud VKEde arv 
 
VKEde suurenenud ekspordi müügitulu 
 
VKEde suurenenud lisandväärtus 
 
Ettevõtjate uute kontaktide arv partneritega välis- ja 
siseturul 
 
Ettevõtluse tugistruktuuride poolt pakutavad uued 
asjakohased tugiteenused 
 
Ettevõtluse tugistruktuuride uued kasusaajad 
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Projekti elluviimise tulemusena avalduv mõju (horisontaalne) 

 

 

Sümboolika  
 

Struktuurifondide meetmed 

 

Toetust saanud projektide tähistamist ja toetuse kasutamisest teavitamist reguleerib teavitamise määrus.  

Logo failid ja lisainformatsioon teavitamise põhimõtetest (logo kasutamine kleebisel, plakatil, veebilehel, stendil, tahvlil) on 
kättesaadavad EASi veebilehel www.eas.ee/teavitamine. Kui objekti eripärast tulenevalt või avalikkusele suunatud tekstides ei 
ole logo kasutamine  võimalik, tuleb nimetada fond, millest projekti rahastatakse.  
 
Täiendava informatsiooni saamiseks võtke palun ühendust oma konsultandiga, kelle kontaktandmed leiate projekti üldandmete 
lehelt.  
 
 

Selgitus 
[Siia sisestada tekst] 

 

Märgistatud objekti nimetus Märgistamise viis ja koht Fail 

[Siia sisestada tekst] [Siia sisestada tekst] [Siia lisada fail] 

Lisadokumendid 
 

Kasusaajate nimekiri 

 Muu dokument 

 

 

Kinnitamine 
 

Tegevusaruande kinnitamine ja esitamine 

Kinnitan, et kõik käesolevas aruandes esitatud andmed on õiged. 

 

Mõju indikaator Toetav Neutraalne 

Mõju võrdsete võimaluste tagamisele   

Mõju infoühiskonna edendamisele   

Mõju regionaalarengule   

Mõju ühtsele riigivalitsemisele   

https://www.riigiteataja.ee/akt/125042017019?leiaKehtiv
http://www.eas.ee/teavitamine

