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Ideekonkurss 
5.3.5 Loomemajanduse sidumine teiste sektoritega 
(suurprojektid) (näidis)  
 
Lõpparuande koostamine ja esitamine toimub Riigi Tugiteenuste Keskuse hallatavas keskkonnas 
Struktuuritoetuse e-keskkond E-toetus (https://etoetus.struktuurifondid.ee, edaspidi e-toetuse 
keskkond). 
 
Aruande esitaja peab süsteemi sisenedes identifitseerima end mobiil-ID või ID-kaardi abil. Aruannet 
saavad e-toetuse keskkonna kaudu näha, muuta ja esitada üksnes projekti kontaktisikuks lisatud 
isikud.   
 
Lõpparuande iga välja juures on juhiseväli, millele klikates avaneb tekst väljale oodatava info kohta ja 
selgitused. 
 
*märgitud lahtrite täitmine on kohustuslik. 

 
SISUKORD 
1. Üldandmed 
2. Näitajad 
3. Tegevused 
4. Täiendav info 
5. Esitamine 

 

1. Üldandmed 
 

Lehel saate sisestada projekti aruande üldandmed ning vajadusel märkida täpsustusi ja laadida üles 

lisadokumente.  

 

 

Projekti aruande detailne info 

https://etoetus.struktuurifondid.ee/
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Aruande number:    

 

 

Esitamise tähtaeg:    

 

 

Aruande seisu  

kuupäev:   

 

Sisesta aruantava perioodi lõpukuupäev. 

 

Aruande liik:   Vahearuanne 

     Lõpparuanne 

 

 

Aruande täpsustus:    

 

 

Lisada aruandega seotud lisainfot. Nt aruande hilinemise kohta vms. Juhul kui aruande perioodi 

jooksul kulusid tehtud ei ole ja maksetaotlust ei esitata siis lisada ka see info. 

 

 

Lisadokument:  Lisage fail(id)    

 

Vajadusel lisada aruandlusega seotud dokumente tehtud töödest või fotod soetatud asjadest.  

 

2. Näitajad 
Siin saate sisestada näitajate saavutustaseme aruantava perioodi lõpu seisuga ning lisada selgituse. 

Alates teisest aruandest kajastatakse aruandes informatsiooniks ka eelnevas aruandes esitatud 

saavutatud sihttase. 

Näitaja nimetus Mõõtühik Sihtväärtus 

Saavutatud 

väärtus (aruande 

seisu kuupäevaga) 

Näitaja nimetus 

Mitterahalist abi saavate ettevõtete arv tk   

Saavutatud väärtuse selgitus: …. tekstiväli 4000 tähemärki 
Projektis osalenud unikaalsed kasusaajad, kellest pooled on loomemajanduse sektorist ning pooled teistest sektoritest. 

Vahearuandes kajastada hetkeseis, lõpparuandes kajastada lõppseis. Lõpparuandega tuleb täita taotlusvormil seatud eesmärk. 

Kohustuslik näitaja. 

Läbiviidud suurprojektide arv tk   

Saavutatud väärtuse selgitus: …. tekstiväli 4000 tähemärki 
Indikaator tuleneb käskkirjast, märkida 1. Kohustuslik näitaja. 

Uute toodete ja teenuste arv tk   

Saavutatud väärtuse selgitus: …. tekstiväli 4000 tähemärki 
Uued või oluliselt täiustatud tooted ja teenused, mis on (testimiseks) turule toodud. 

Uute eksportturgude arv tk   

Saavutatud väärtuse selgitus: …. tekstiväli 4000 tähemärki 
Kasusaajad on sisenenud esmase turukogemuse saamiseks uutele turgudele, nt uute ekspordikontaktide/lepingute arv. 

Eksporti alustanud VKEde arv tk   

Saavutatud väärtuse selgitus: …. tekstiväli 4000 tähemärki 
Projekti tulemusena eksporti alustanud VKEde arv. 

Täitub automaatselt 

 

Täitub automaatselt 
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Ettevõtjate uute kontaktide arv partneritega välis- ja 

siseturul 
tk   

Saavutatud väärtuse selgitus: …. tekstiväli 4000 tähemärki 
Kasusaajate uute aktiivsete kontaktide arv partneritega välis- ja siseturul. Esitada Exceli tabeli kujul. 

Ettevõtluse tugistruktuuride poolt pakutavad uued 

asjakohased tugiteenused 
tk   

Saavutatud väärtuse selgitus: …. tekstiväli 4000 tähemärki 
Projekti tegevuste käigus loodud uued tugiteenused. Nimetada uued tugiteenused ja lisada link kodulehest. 

Ettevõtluse tugistruktuuride uued kasusaajad tk   

Saavutatud väärtuse selgitus: …. tekstiväli 4000 tähemärki 
Projekti tegevuste käigus lisandunud uued kasusaajad, kes kasutavad tugistruktuuride teenuseid ka peale projekti lõppu. Nimetada 

uues kasusaajad ning tugistruktuuride teenused. 

Kas projekt on kliimat ja keskkonnahoidu edendava 

mõjuga (st edendab säästvat arengut; 

keskkonnamõjude/-koormuse vähendamist; ressursi ja 

energiasäästu; taastuvenergia kasutuselevõttu; 

keskkonnahoidu või kliimamuutustele vastupidavust)? 

  JAH / EI 

Saavutatud väärtuse selgitus: …. tekstiväli 4000 tähemärki  
Märkida JAH, kui projekt edendab säästvat arengut; keskkonnamõjude/-koormuse vähendamist; ressursi ja energiasäästu; 

taastuvenergia kasutuselevõttu; keskkonnahoidu või kliimamuutustele vastupidavust. Kui projektil ei ole mõju keskkonna- ja 

kliimapoliitikale, märkida EI. 

Kas projekt on võrdseid võimalusi edendava mõjuga (st 

panustab naiste ja meeste võrdõiguslikkuse 

edendamisse; puudega inimestele võrdsete õiguste ja 

võimaluste tagamisse, sh ligipääsetavus; või võrdsete 

võimaluste tagamisse eri vanuses või rahvusest 

inimestele)? 

  JAH / EI 

Saavutatud väärtuse selgitus: …. tekstiväli 4000 tähemärki  
Märkida JAH, kui projekt panustab naiste ja meeste võrdõiguslikkuse edendamisse; puudega inimestele võrdsete õiguste ja 

võimaluste tagamisse, sh ligipääsetavus; või võrdsete võimaluste tagamisse eri vanuses või rahvusest inimestele. Kui projektil ei 

ole mõju võrdsete võimaluste tagamisse, märkida EI.  

Kas projekt on infoühiskonda edendava mõjuga (st 

toetab info- ja kommunikatsioonitehnoloogia nutikat 

kasutamist valdkondlike väljakutsete lahendamisel või 

info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutuselevõtu 

eelduste edendamist)? 

  JAH / EI 

 Saavutatud väärtuse selgitus: …. tekstiväli 4000 tähemärki  
Märkida JAH, kui projekt  toetab info- ja kommunikatsioonitehnoloogia nutikat kasutamist valdkondlike väljakutsete lahendamisel 

või info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutuselevõtu eelduste edendamist. Kui projektil ei ole mõju infoühiskonna 

edendamisele, märkida EI. 

Kas projekt on regionaalarengut edendava mõjuga (st 

toetab piirkondlikke erinevusi tasakaalustava arengu 

soodustamist; piirkondade eripära ja erivajaduste 

arvestamist; piirkonna terviklikkuse arvestamist või 

lähimuspõhimõtte rakendamist regionaalarengu 

suunamisel)? 

  JAH / EI 

Saavutatud väärtuse selgitus: …. tekstiväli 4000 tähemärki  
Märkida JAH, kui projekt  toetab piirkondlikke erinevusi tasakaalustava arengu soodustamist; piirkondade eripära ja 

erivajaduste arvestamist; piirkonna terviklikkuse arvestamist või lähimuspõhimõtte rakendamist regionaalarengu suunamisel. Kui 

projektil ei ole mõju regionaalarengule, märkida EI. 

Kas projekt on riigivalitsemist edendava mõjuga (st 

toetab ühtset riigivalitsemist; kaasavat ja 

teadmistepõhist poliitikakujundamist või avalike 

teenuste kasutajasõbralikku osutamist)? 

  JAH / EI 

Saavutatud väärtuse selgitus: …. tekstiväli 4000 tähemärki  
Märkida JAH, kui projekt  toetab ühtset riigivalitsemist; kaasavat ja teadmistepõhist poliitikakujundamist või avalike teenuste 

kasutajasõbralikku osutamist. Kui projektil ei ole mõju ühtsele riigivalitsemisele, märkida EI. 
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3. Tegevused 
Siin saate sisestada projekti tegevused ning nende elluviimise alguse ja lõpu. Tegevuste nimetused kuvatakse vormile 

taotluselt. Projekti tegevused peavad jääma projekti elluviimiseks kavandatud ajaraami. 
 

Meetme nimetus (meetme number) 

Projekti 

tegevuse 

Tunnus  

Projekti tegevuse nimetus  Planeeritud algus ja lõpp  Tegelik algus Tegelik lõpp 

1   XX.XX.20XX  

Eelarve rea täpsustus (taotluse vormilt): 

Tegevuse täpsustus (taotluse vormilt): 

Täpsustus / kommentaar: ……..tekstiväli 4000 tähemärki 

 

2     

Eelarve rea täpsustus (taotluse vormilt): 

Tegevuse täpsustus (taotluse vormilt): 

Täpsustus / kommentaar: ……..tekstiväli 4000 tähemärki 

 

3     

Eelarve rea täpsustus (taotluse vormilt): 

Tegevuse täpsustus (taotluse vormilt): 

Täpsustus / kommentaar: ……..tekstiväli 4000 tähemärki 

 

 

4. Täiendav info 
 

Hinnang aruandeperioodil saavutatule 
 
Hinnang aruandlusperioodi  

eesmärkide saavutamisele,  

tulemuslikkusele ja      Tekstiväli 4000 tähemärki. Kirjeldada aruande perioodil tehtud tegevusi ja nende   

elluviimisele:         tulemusi. 

Erinevused planeeritud ja teostatud tegevuste vahel 
 

Kas planeeritud ja teostatud      JAH 

tegevuste vahel oli erinevusi?      EI 
 

Juhul kui esineb erinevusi  

siis loetleda erinevused ja  

põhjendada lühidalt: 
Tekstiväli 4000 tähemärki. 

Palun loetleda erinevused ja põhjendada lühidalt. 

 

Toetusest teavitamine ja sümboolika kasutamine 
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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. 
 

Nimetage projektiga seotud  

teavitustegevused: 
  

Tekstiväli 4000 tähemärki. 

Loetlege ellu viidud projektiga seotud turundustegevused (vastavalt 

turundusplaanile, nt projekti kodulehe loomine, täiendamine, turundusmaterjalide 

koostamine, reklaam meedias). Kirjeldage ka neid tegevusi, mis on tehtud projekti 

eelarve väliselt. Lisada lingid kodulehele ja teistele toetuse saaja kanalitele. 

 

Kus on  

kasutatud toetusest  

teavitamist: 
Tekstiväli 4000 tähemärki. 

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. 

Loetlege teavituskanalid, mille kaudu on avalikkust teavitatud EASi ja Euroopa 

Regionaalarengu Fondi toetusest. 

 

Teavitusnõuete     

täitmist tõendavad   Lisage fail(id) 

dokumendid:   

Lisage teavitusnõuete täitmist tõendavad dokumendid. Kuvatõmmis kodulehest, 

turundustegevustel kasutatud teavitusest ja fotod objekti kohapeal olevast teavitusest.. 

 

 
Projekti kaasatud VKEde andmed  
 

Projekti kasusaajate     Lisage fail 

andmed:    
  Projekti elluviidavate tegevuste kasusaajad on Eestis registreeritud väikese ja 

keskmise suurusega ettevõtted (VKEd), kes kuuluvad elluviidavate tegevuste 

sihtgruppi ja kes osalevad tegevustes. Minimaalne projekti tegevustes osalevate 

VKEde arv on 10. Esitada EASi vormil. 

 

 

 

 

Projekti kasusaajate   Lisage fail 

rahalise panuse  

 

 

http://www.eas.ee/teavitamine
https://www.riigiteataja.ee/akt/116092014001?leiaKehtiv
http://www.eas.ee/teavitamine
https://www.eas.ee/wp-content/uploads/2018/07/Kasusaajate-nimekiri-ja-kontroll-leht-2.xlsx
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tõendamine:   Ideekonkursi projekti omafinantseering peab olema vähemalt 30% projekti 

abikõlblikest kuludest. Omafinantseering võib sisaldada vaid abikõlblike tegevuste 

kulusid ning vähemalt pool sellest peab olema kasusaajate rahaline panus. 

Kasusaajate rahalise panuse tõendamiseks tuleb koos aruandega esitada kas 

pangakonto väljavõte või arhiveerimistunnusega maksekorraldus ning väljavõte 

laekunud maksetest EASi vormil. 

5. Esitamine 
 

Siin saate üle vaadata sisestatud andmed (läbi genereeritud pdf-faili) ja esitada projekti aruande 

rakendusüksusele. Enne aruande esitamist peate kinnitama esitatud andmete korrektsust. 

Aruande esitamine 

Palun veenduge, et sisestatud andmed on korrektsed. 

Rakendusüksusele esitatava aruande versiooni saate enne esitamist alla laadida ja üle vaadata siit:  

Kinnitan, et kõik esitatud andmed on õiged ja täielikud. 

 
Aruannet ei ole vaja allkirjastada selleks, et seda esitada. 

 
 
 
 

https://www.eas.ee/wp-content/uploads/2018/07/Kasusaajate-osaluse-toendamine-projekti-omafinantseeringus.xlsx

