Lehekülg 1/3
Versioon 2

Rahvusvaheliste sündmuste toetamine

Lõpparuanne
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:

Erinevused planeeritud ja teostatud tegevuste vahel
Kas planeeritud ja teostatud tegevuste vahel oli erinevusi?

Jah/Ei

Palun loetleda need erinevused ja põhjendada lühidalt:

Hinnang aruandeperioodil saavutatule
Toetuse saaja hinnang aruandlusperioodi eesmärkide saavutamisele, tulemuslikkusele ja elluviimisele.

Lühikokkuvõte sündmuse ja projekti elluviimisest.

Kuidas tutvustati sündmusele eelnevalt ja sündmuse ajal Eestit kui turismisihtkohta? (Näiteks ekskursioon, kajastamine meedias, esitlused
konverentsi ajal, tutvustavad klipid, turundusmaterjalide sisu, pressiteadete ja turundussõnumite fookus. Lisage lühidalt ka kirjeldus, kuidas tutvustati.)

Kas, kuidas ja millal koguti külastajate statistikat ning uuriti külastajate rahulolu, millised on sellest saadud tulemused ja peamised
järeldused?
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Kas ja kui palju kasutati erivajadustega inimestele suunatud võimalusi ja teenuseid? (Juhul, kui taotleja tagas erivajadustega inimestele
täiendavaid võimalusi või teenuseid lisaks tavapärasele infrastruktuurile (inva-wc rent, ajutiste kaldteede ehitus jms), lisada tõendusmaterjal (fotod, arved teenuse eest juhul
kui ei ole abikõlblik kulu jms) erivajadustega inimestele suunatud võimalustest konverentsi toimumiskohas.)

Tulemused
Tulemused aruandeperioodil
Indikaator

Prognoos
taotlusest

Tegelik tulemus

Selgitus, kuidas
mõõdeti (juhul kui
tegelik tulemus
erineb prognoosist
siis selgitage)

Mõju

Selgitus

Sündmuse Eesti elanikest pealtvaatajate arv
Sündmuse väliskülastajatest pealtvaatajate arv
Väliskülastajatest pealtvaatajate Eestis veedetud ööde arv
majutusettevõttes
Eesti elanikest esinejate ja/või võistlejate arv
Väliskülastajatest esinejate ja/või võistlejate arv
Väliskülastajatest esinejate ja/või võistlejate veedetud ööde
arv majutusettevõttes
Väliskülastajate veedetud ööde arv kokku
Kõik külastajad kokku
Väliskülastajate arv kokku
Meediakajastuste arv välismeedias (Abiinfo: Meediakajastuste arv
on artiklite/saadete või muude kajastuste arv.)

Meediakajastuste ulatus välismeedias (Abiinfo: Inimeste arv, kelleni
kajastus välismeedias potentsiaalselt jõudma peaks.)

Väliskülastajate teenindamisse kaasatud ettevõtete arv
(Abiinfo: vastavalt lisadokumendis loetletud ettevõtete arvule)

Horisontaalsed teemad
Indikaator

Taotlusest

Mõju võrdsete võimaluste tagamisele (Märkida toetav, kui projekt

Toetav/Neutraalne

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 neutraalne.)

Mõju infoühiskonna edendamisele (Märkida toetav, kui projekt

Toetav/Neutraalne

toetab info- ja kommunikatsioonitehnoloogia nutikat kasutamist valdkondlike
väljakutsete lahendamisel või info- ja kommunikatsioonitehnoloogia
kasutuselevõtu eelduste edendamist. Kui projektil ei ole mõju infoühiskonna
edendamisele, märkida neutraalne.)

Mõju regionaalarengule (Märkida toetav, 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 neutraalne.)

Toetav/Neutraalne

Mõju ühtsele riigivalitsemisele (Märkida toetav, kui projekt

Toetav/Neutraalne

toetab
ühtset riigivalitsemist; kaasavat ja teadmistepõhist poliitikakujundamist või
avalike teenuste kasutajasõbralikku osutamist. Kui projektil ei ole mõju
ühtsele riigivalitsemisele, märkida neutraalne.)
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Sümboolika

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.

Eesti turunduskontseptsiooni kasutamine
Toetust saanud projektides Eesti turunduskontseptsiooni kasutamise kohustust reguleerib meetme määrus. Näidisfailid ja
lisainformatsioon turunduskontseptsiooni põhimõtetest on kättesaadavad veebilehel brand.estonia.ee.

Turunduskontseptisooni kasutamist tõendavad selgitused ja viited failide asukohale lisage palun allolevasse tabelisse.

Selgitus
Märgistatud objekti nimetus

Märgistamise viis ja koht

Fail

[Siia sisestada tekst]

[Siia sisestada tekst]

[Siia lisada fail]

Lisadokumendid
Kaasatud ettevõtete nimekiri (EASi vormil)
Konverentsi turundusplaan (EASi vormil)
Muud lisadokumendid („Lisada tehtud tegevustest tõendavaid dokumente, pilte turundustegevuste kohta, tegevuste detailsemaid
kirjeldusi, valminud trükiste faile jms. ja projekti eesmärkide täitmist tõendavad dokumendid, ööbimiste tõendused (vt juhend).)

Kinnitamine
Tegevusaruande kinnitamine ja esitamine
Kinnitan, et kõik käesolevas aruandes esitatud andmed on õiged.
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