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KESKKONNASÕBRALIKU INNOVATSIOONI ARENDAMINE INFORMATSIOONI- JA 
KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA ABIL 

PÕHIPROJEKTI LÕPPARUANNE 

Näidisvorm (aruande esitamine e-teeninduses) 
 

I PROJEKTI ANDMED 

Ettevõtte andmed 

Toetuse saaja nimi Registrikood 

  

Projekti nimi 

 

Projekti number Projekti kestvuse algus- ja lõppkuupäev 

  

Toetuse saaja esindusõiguslik isik 

Nimi 
 

 

Ametinimetus  

Telefon 
 

 

E-post  

Esinduse alus  

Projektijuht 

Nimi  

Ametinimetus  

Telefon 
 

 

E-post  

 

Aruande esitamise tähtaeg 

 

 

Juhul kui aruanne ei ole EASile esitatud tähtaegselt, siis põhjendused aruande esitamise hilinemise kohta 

 

 
II TEGEVUSARUANNE 

Tegevused 
(vastavalt taotlusele) 

Tegevuse planeeritud tulemus  
(vastavalt taotlusele) 

Tegevuse tegelik tulemus 
(näidata mõõdetav tulemus, mis 
projekti käigus saavutati) 

   

   

   



   

Põhjendus erinevuste kohta planeeritud ja tegelike tulemuste vahel 

 
 
 
 
 Teie hinnang projekti eesmärgi saavutamisele, tulemuslikkusele ja elluviimisele 

 

 
  III PROJEKTI TULEMUSLIKKUS JA MÕJU 
 
  

Alljärgnev tabel täitmiseks vastavalt projekti iseloomule 

Näitajad Arv 

Fookusvaldkondades edukalt täiustatud keskkonnasõbralike tehnoloogiliste 
lahenduste arv 

 

Fookusvaldkondades kasutusele võetud (edukalt välja töötatud) 
keskkonnasõbralike tehnoloogiliste lahenduste arv 

 

Fookusvaldkondades edukalt kommertsialiseeritud keskkonnasõbralike 
tehnoloogiliste lahenduste arv 

 

Eesti ja Norra ettevõtjate koostööprojektide arv  

Norra partnerite teadmussiirde tulemusena Eestis rakendatud uudsete 
tehnoloogiliste lahenduste ja uute praktikate arv, sh IT-süsteemid 

 

IKT lahenduste abil parendatud / arendatud protsesside arv  

IKT lahenduste abil parendatud / arendatud avalikule ja ärisektorile suunatud 
innovaatiliste teenuste arv 

 

 

„Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava“ tuumikindikaatorid 

Loodud töökohatade arv kokku projekti lõpus  

Loodud töökohad projekti lõpus - mehed  

Loodud töökohad projekti lõpus - naised  

 
 

Horisontaalsed indikaatorid* 

Indikaator Toetav Neutraalne 

Mõju keskkonnahoiule   

Mõju võrdsete võimaluste edendamisele   

Mõju infoühiskonna edendamisele   

Mõju regionaalse arengu edendamisele   

Mõju kodanikuühiskonna arengu edendamisele   

 
 

Projekti muud olulised tulemused ja mõjud 

 

 
 
 
 
 
 



IV PROJEKTIGA SEOTUD TÄHELEPANEKUD JA SOOVITUSED 

Projektiga seotud tähelepanekud, soovitused, kommentaarid ja küsimused EASile 

 

 
   V NORRA FINANTSMEHHANISMI SÜMBOOLIKA KASUTAMINE  
 

Norra finantsmehhanismi programmist toetuse saaja teavitab avalikkust toetuse saamisest ettevõtte kodulehel, 
infosildiga ettevõtte teenindusruumides või tähistab soetatud seadmed kleebistega. 
Projekti teavitusreeglite mittetäitmine võib viia toetuse osalise või isegi täieliku tagasinõudmiseni. 
 
Täiendav informatsioon asub EASi kodulehel www.eas.ee/logo. Küsimuste korral võtke palun ühendust oma 
kliendihalduriga, helistage infotelefonil 627 9700 või saatke e-mail info@eas.ee. 
 
Palun nimetage allpoololevas tabelis Teie poolt märgistatud ruumid, seadmed, mööbliesemed,  masinad jms. 
Võimaluse korral palume lisada aruandele täiendavalt foto märgistatud objektist. 

Läbiviidud tegevuste; valminud materjalide, soetatud varade 
nimetus 

Märgistamise viis ja koht (nt. kleebis uuringu esikaanel, 
tänutahvel ettevõtte seinal vms.) 

  

  

 
 
   VI LISADOKUMENTIDE LOETELU 
 

Aruandele on lisatud järgmised lisad (tehke palun märge) 

 Kulu- ja maksedokumendid, lepingud jm toetuse kasutamist tõendavad dokumendid. 

 Toetuse saaja bilanss ja kasumiaruanne, mis projekti lõpparuande esitamise hetkel ei ole vanemad kui kaks kuud 

 Välispartneri(te) puhul kulude abikõlblikkuse auditiaruanne 

 

Kinnitan, et kõik käesolevas aruandes esitatud andmed on õiged 

Toetuse saaja esindusõigusliku isiku nimi  Kuupäev Allkiri 

   

 

mailto:info@eas.ee

