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VÄIKESADAMATE VÕRGUSTIKU VÄLJAARENDAMISE TOETUS
LÕPPARUANDE VORM
Näidisvorm (aruande esitamine e-teeninduses)
I PROJEKTI ANDMED
Toetuse saaja andmed
Toetuse saaja nimi

Registrikood

Projekti nimi
Projekti number
Toetuse saaja esindusõiguslik isik
Nimi
Isikukood
Ametinimetus
Telefon
E-post
Esinduse alus
Projektijuht
Nimi
Isikukood
Ametinimetus
Telefon
E-post

Proejekti kestvus

II TEGEVUSARUANNE
Projekti tegevuste ülevaade (kirjeldada detailselt projekti käigus tehtut ning selgitada, kuidas see on
kasutusse võetud)

Projekti tegevused ja tulemused (kogu projekti jooksul)
Tegelik tulemus
Planeeritud tegevus
Planeeritud tulemus
(näidata
mõõdetav
tulemus,
(vastavalt taotlusele)
(vastavalt taotlusele)
aruandlusperioodi jooksul saavutati)

mis

Erinevused planeeritud ja teostatud tegevuste vahel (põhjendada, kui on erinevusi)

Hinnang projekti eesmärkide ja väljundite saavutamisele, tulemuslikkusele ja elluviimisele

III PROJEKTI TULEMUSLIKKUS JA MÕJU
Indikaator
Sügavus külastajatele mõeldud kaide juures meetrites
Sadama külaliskohtade arv
Turismi toetavate ja külastust pikendavate teenuste arv
Töökohtade arv
Projekti käigus lisandunud töökohtade arv

Tegelik
lõppedes

tulemus

projekti

Projekti muud olulised tulemused ja mõjud

Horisontaalsed teemad
Indikaatorid
Mõju võrdsete võimaluste tagamisele

Mõju
Valikvastus Toetav/Neutraalne

Mõju regionaalarengule

Valikvastus Toetav/Neutraalne

Mõju ühtsele riigivalitsemisele

Valikvastus Toetav/Neutraalne

Mõju kirjeldus

IV STRUKTUURITOETUSE SÜMBOOLIKA KASUTAMINE
Perioodi 2014-2020 rakenduskavadest toetust saanud projekte tuleb tähistada
vastavalt Vabariigi Valitsuse 12. septembri 2014. a määrusele nr 146 „Perioodi
2014–2020 struktuuritoetuse andmisest avalikkuse teavitamise, toetusest rahastatud
objektide tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord”.
NB! Projekti teavitusreeglite mittetäitmine võib viia toetuse osalise või täieliku
tagasinõudmiseni.
Lisainformatsiooni objektide tähistamine ja toetuse saamisest teavitamine leiate
EASi kodulehelt https://www.eas.ee/teavitamine/.
Täiendava informatsiooni saamiseks võtke palun ühendust oma konsultandiga,
helistage infotelefonil 6279 700 või saatke e-mail info@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

V LISADOKUMENTIDE LOETELU
Aruandele on lisatud järgmised lisadokumendid:
Pearaamatu väljavõte
Tõendusdokumendid teavitustegevuste elluviimise kohta

Juhul kui sadamas toimub kalapaatide või -laevade lossimine, siis sadama plaan, kus on näidatud
väikelaevade külaliskohtade ning kalapaatide ja -laevade kohtade paiknemine sadama territooriumil
VI KINNITAMINE
Kinnitan lõpparuande allkirjastamisega asjaolu, et toetuse saaja pidamisel olev sadam vastab
projekti lõppedes kõigile järgmistele nõuetele:
1) arendatav sadam on meresadam (samuti merre suubuva jõe laevatatavas jõesuudmes või jõe
alamjooksul asuv sadam);
2) sadam on kantud Eesti sadamaregistrisse;
3) juhul, kui sadamas toimub kalapaatide või -laevade lossimine, paiknevad väikelaevade
külaliskohad ning kalapaatide ja -laevade kohad sadama territooriumil erinevates asukohtades ja on
selgelt eristatud;
4) sadamas on vähemalt kümme selgelt tähistatud väikelaeva külaliskohta;
5) minimaalne sügavus külastajatele mõeldud kaide juures ja sadama sissesõiduteel on 2,3 meetrit;
6) sadama sissesõidutee on tähistatud nõuetekohase navigatsioonimärgistusega;
7) sadamas on ohutu sildumise tagamiseks kinnitusvõimalused ning kaitse lainetuse eest;
8) sadama ja sadamas osututavate teenuste info on vähemalt eesti ja inglise keeles kättesaadav
internetis ja veebikeskkonnas www.visitestonia.com;
9) sadam pakub turismi toetavaid ja külastust pikendavaid teenuseid;
10) sadam pakub vähemalt navigatsiooniperioodil sadamaala ja kaide valgustust, turvalist keskkonda
ja kontaktivõimalust telefoni teel koos kohapealse infotahvliga vajalike kontaktandmetega;
11) sadam pakub jäätmete vastuvõttu vastavalt sadama laevaheitmete käitlemise kavale
sadamaseaduse tähenduses ning septiktanki tühjendamise võimalust;
12) sadamas on kättesaadavad päästerõngas, pootshaak ja redel, tulekustutusvahendid ning
esmaabivahendid;
13) sadama kail on ööpäev läbi kättesaadavad elekter ja joogivesi;
14) sadamas on vähemalt üks ööpäev läbi kasutatav tualett, mis on ligipääsetav ka sadama
erivajadustega külastajale;
15) sadamas on ööpäev läbi sooja veega pesemisvõimalus, mis on ligipääsetav ka sadama
erivajadustega külastajale;
16) sadamas on ööpäev läbi tasuta traadita internetiühendus.
Kinnitan, et kõik käesolevas aruandes esitatud andmed on õiged
Toetuse saaja esindusõigusliku isiku nimi
Allkiri
Digitaalselt allkirjastatud

