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Klastrite arendamise toetamine

Vahearuanne [NR]
Lõpparuanne [NR]
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:

UUS

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.
[Siia sisestada tekst]
Olulised asjaolud, mis võivad mõjutada projekti elluviimist järgmisel etapil
[Siia sisestada tekst]
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Andke ülevaade projekti partnerite planeeritavatest ühistegevustest (sh kavandatavad arendusprojektid) pärast projekti
lõppemist
[Siia sisestada tekst]
Andke hinnang projekti elluviimise tulemusena klastri partnerite konkurentsivõimele avaldunud mõjule ja selle ulatusele
[Siia sisestada tekst]
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Tulemused
Tulemused aruandeperioodil

Indikaator

Taotlusest

Aasta/Käesolev

Selgitus

Klastri ettevõtjatest partnerite müügitulu summa kokku (kumulatiivne)
Klastri ettevõtluspartnerite lisandväärtus töötaja kohta (partnerite
keskmine)
Kasvualadesse kuuluvate toetust saanud ettevõte arv (unikaalsed ettevõtted)
Mitmes välisrahastusega projektis klaster osaleb
Mitu klastriliiget osaleb klastri tegevustes ühe aasta jooksul
Klastri töötajate arv
Mitu päringut on klaster saanud väljaspool Eestit kokku?
Eestisisesed koostööpäringud: Ettevõtetelt
Eestisisesed koostööpäringud: Ülikoolidelt ja T&A asutustelt
Eestisisesed koostööpäringud: Avalik-õiguslikelt organisatsioonidelt
Rahvusvahelised koostööpäringud: Ettevõtetelt
Rahvusvahelised koostööpäringud: Ülikoolidelt ja T&A asutustelt
Rahvusvahelised koostööpäringud: Avalik-õiguslikelt organisatsioonidelt
Koostöövõimalused teiste klastritega (väljaspool Eestit): Äriarendusteemalised koostöökontaktid/ projektid
Koostöövõimalused teiste klastritega (väljaspool Eestit): T&A teemalised
koostöökontaktid/ projektid

Horisontaalsed teemad
Indikaator

Taotlusest

Mõju

Mõju keskkonna- ja kliimapoliitikale

Toetav/Neutraalne

Mõju võrdsete võimaluste tagamisele

Toetav/Neutraalne

Mõju infoühiskonna edendamisele

Toetav/Neutraalne

Mõju regionaalarengule

Toetav/Neutraalne

Mõju ühtsele riigivalitsemisele

Toetav/Neutraalne
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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]
Märgistatud objekti nimetus

Märgistamise viis ja koht

Fail

[Siia sisestada tekst]

[Siia sisestada tekst]

[Siia lisada fail]

Lisadokumendid
Meetmepõhised lisadokumendid
Muud lisadokumendid

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