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ETTEVÕTJATE ELEKTRIÜHENDUSTE PILOOTPROGRAMM 

 

JÄRELARUANDE VORM 

 
Näidisvorm (aruande esitamine  e-teeninduses) 

 

 

I PROJEKTI ANDMED 

Toetuse saaja andmed 

Toetuse saaja nimi Registrikood 

  

Projekti nimi 

 

Projekti number Projekti kestvus 

  

Toetuse saaja esindusõiguslik isik 

Nimi 

  
 

Isikukood  

Ametinimetus  

Telefon 

 
 

E-post  

Esinduse alus  

Projektijuht 

Nimi  

Isikukood  

Ametinimetus  

Telefon 

 
 

E-post  

 

 

 

II TEGEVUSARUANNE  

 

Toetuse saaja hinnang ettevõtte või tootmisüksuse arendamise tegevuskavas märgitud 

eesmärkide saavutamisele, tulemuslikkusele ja elluviimisele (kirjeldada taotluses kajastatud 

tegevuskava elluviimist, võimalikke muutusi ja tulemuslikkust projekti lõppemisele järgneval aastal) 

 

 

 

 



III PROJEKTI TULEMUSLIKKUS JA HINNANG PROJEKTI MÕJULE 

Väljundindikaator Taotlusega prognoositud tulemus 
Tulemus 1 aasta pärast 

projekti lõppu 

Lisandväärtus töötaja kohta   

Projekti tulemusel loodud 

täiendavate piirkonna 

keskmisest kõrgema palgaga 

töökohtade arv 

 

 

 

 

Palun põhjendage, kui taotluses prgonoositud tulemus erineb tulemusest 1 aasta pärast projekti lõppu 

 

 

Kas ettevõte paigutas oma senist tegevust ümber (võrrelda 

lõpparuandes kajastatuga)?  
 

Projektiga seotud ettevõtja/tootmisüksuse töötajate arv 

projekti lõppemisele järgneval aastal  
 

 

sh piirkonna keskmisest kõrgema palgaga töötajate arv  

sh piirkonna keskmise või madalama palgaga töötajate arv  

Selgitus   

 

Kirjeldada, milline on olnud projekti mõju piirkonna 

ettevõtlusele ja töökohtadele (kirjeldada projekti mõjul 

arenenud tootmistegevuse mõju piirkonna (Ida-Virumaa või 

Kagu-Eesti) ja teistele Eesti ettevõtetele (allhankijad, 

toormepakkujad, sama valdkonna ettevõtted (kui selliseid 

on), muud seotud ettevõtted) 

 

Kirjeldada, milline on olnud projekti mõju Eesti 

ettevõtlusele ja töökohtadele (kirjeldada projekti mõjul 

arenenud tootmistegevuse mõju piirkonna (Ida-Virumaa või 

Kagu-Eesti) ja teistele Eesti piirkondade tööhõivele 

(töökohtade arvu kasvule, töökohtade paiknemisele, projekti 

tulemusel loodavad kaudsed töökohad). Tuua välja, kas ja 

kuidas on tagatud saavutatud palgataseme jätkusuutlikkus. 

Tuua välja, kui mingid töökohad on ettevõttes kaotatud) 

 

 

 

 

 

 

IV TOETUSE SÜMBOOLIKA KASUTAMINE 

 

Projekti muud olulised tulemused ja ettepanekud programmi parendamiseks 

 



 

Vastavalt toetuse saaja ja EAS vahel sõlmitud toetuslepingule on toetuse saaja kohustatud toetuse 

kasutamisel näitama, et tegemist on Ettevõtjate elektriühenduse pilootprogrammist toetatud 

projektiga. 

 

Täiendav informatsioon asub EASi kodulehel www.eas.ee/teavitamine-siseriiklikest-

programmidest/  (kasutada tuleb EASi ja Rahandusministeeriumi kaksiklogo, teavitamise info on 

leitav Rahandusministeeriumi poolt koostatud teavitamise juhendist). Küsimuste korral võtke palun 

ühendust oma konsultandiga, helistage infotelefonil 627 9700 või saatke e-mail eas@eas.ee 

 

Palun nimetage allpoololevas tabelis Teie poolt märgistatud objektid. Võimaluse korral palume 

lisada aruandele täiendavalt foto märgistatud objektist. 

Märgistatud objekti nimetus Märgistamise viis ja koht  

  

  

 

 

 

VI KINNITAMINE 

Kinnitan, et kõik käesolevas aruandes esitatud andmed on õiged 

Toetuse saaja esindusõigusliku isiku nimi  Allkiri 

 

 

 

 

Digitaalselt allkirjastatud 

 

http://www.eas.ee/teavitamine-siseriiklikest-programmidest/
http://www.eas.ee/teavitamine-siseriiklikest-programmidest/
mailto:eas@eas.ee

