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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] 

Hinnang aruandeperioodil saavutatule 

Toetuse saaja hinnang aruandlusperioodi eesmärkide saavutamisele, tulemuslikkusele ja elluviimisele (sh koostööle piirkonna 

turismiettevõtjatega). 

[Siia sisestada tekst] 

Olulised asjaolud, mis võivad mõjutada projekti elluviimist järgmisel etapil 

[Siia sisestada tekst] 

Rahvusvaheliste suursündmuste toetusmeede 

Vahearuanne  

UUS 
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Viited aruandeperioodi lisamaterjalidele 

 

Lisage viide allikatele, kust on leitavad sündmuse fotod, helisalvestised, videoklipid või sündmuse tervikülesvõte EAS 
turismiarenduskeskuse turundusmaterjalides kasutamiseks 

[Siia sisestada tekst] 

 

Tulemused 
 

Tulemused aruandeperioodil (viimase läbi viidud sündmuse andmed) 

 

 

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] 

Indikaator Arvuline väärtus 

Sündmuse Eesti elanikest pealtvaatajate arv   

Sündmuse väliskülastajatest pealtvaatajate arv 

 

 

Väliskülastajatest pealtvaatajate Eestis veedetud ööde arv majutusettevõttes  

Väliskülastajatest esinejate, võistlejate, tehnilise personali arv  

Väliskülastajatest esinejate ja/või võistlejate veedetud ööde arv 

majutusettevõttes 

 

Väliskülastajate veedetud ööde arv kokku  

Väliskülastajate arv kokku  

Kõik külastajad kokku  

Meediakajastuste arv välismeedias  

 

 

Meediakajastuste ulatus välismeedias  

Väliskülastajate teenindamisse kaasatud ettevõtete arv  

Kirjeldage metoodikat, millistel põhimõtetel ja kuidas on  leitud eelpooltoodud arvulised väärtused, eelkõige väliskülastajate 

ööbimiste arv? Kas sündmuse tulemused erinevad projekti prognoosidest? Kui tulemused on prognoositust väiksemad, siis 

selgitage, kuidas tagatakse projekti tulemus tervikuna?  

[Siia sisestada tekst] 

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/125042017019?leiaKehtiv
http://www.eas.ee/teavitamine
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Märgistatud objekti nimetus Märgistamise viis ja koht Fail 

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

 

Lisadokumendid 
 

1) Turundus- ja meediaplaani täitmise aruanne viimase läbiviidud sündmuse kohta EAS vormil 

2) Kaasatud VKEde nimekiri EAS vormil 

3) Järgmise sündmuse turundus- ja meediaplaan EAS vormil 

4) Järgmise sündmuse tegevuskava ja sündmuse detailne eelarve vabas vormis  

5) Projekti eelarve järgmiseks 12 kuuks EASi vormil 

6) Muud lisadokumendid (nt väliskülastajate kogutud statistika, sh väliskülastajate ööbimiste statistika) 

 

 

Kinnitamine 
 

Tegevusaruande kinnitamine ja esitamine 

Kinnitan, et kõik käesolevas aruandes esitatud andmed on õiged. 

 


