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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:  

  

Mis kuupäevadel ja kus konverents toimus? 

 

[Siia sisestada tekst] 

 

 

Projekti tulemused 

 

Tulemusnäitajad (Tulemusnäitajate saavutamine otsuses väljatoodud 

miinimumi ulatuses on toetuse väljamaksmise aluseks.) 

 

Planeeritud 
tulemus 

taotluses 

Tegelik tulemus  Selgitus 

Projekti elluviimisse kaasatud turismiteenuse pakkujate arv*    

Konverentsi väliskülastajate arv (sh delegaadid, esinejad, 

korraldajad, saatjad)   

   

Projekti indikaatorid Planeeritud 

tulemus 

taotluses 

Tegelik tulemus Selgitus 

Konverentsi Eesti elanikest delegaatide arv    

Konverentsi delegaatide arv kokku    

Väliskülastajate (sh delegaadid, esinejad, korraldajad, saatjad) 

veedetud ööde arv majutusettevõtetes Eestis) (Selgitusse lisada 

arvutuskäik, kuidas on ööbimiste arv saadud.) 

   

Meediakajastuste arv välismeedias    

Meediakajastuste ulatus  välismeedias      

Rahvusvaheliste sündmuste ja konverentside toetamine- konverentsid2019+ 

Lõpparuanne  
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* Kaasatud turismiteenuse pakkuja on turismiga seotud teenuseid pakkuv ettevõte (näiteks majutuse, reisiteenuse, giiditeenuse, suveniiride või 

kohaliku käsitöö toodete müüjad,  atraktsioonid jm teenuse pakkujad), kes teenindab konverentsi külastajaid ja arveldab nendega otse. Pakutav 

teenus ei ole osalejatele tasuta ega sisaldu konverentsi hinnas. 

NB! Taotluse rahuldamise otsuse kohaselt peab kaasatud ettevõtetest olema vähemalt 2 väikese või keskmise suurusega ettevõtet. 

 

 

Kus ja kuidas kasutati Eesti turunduskontseptsiooni (www.brand.estonia.ee: videod, presentatsioonid, 

veebidisain, konverentsile eelnevalt ja konverentsi toimumise ajal)?  

[Siia sisestada tekst] 

 

 

Projekti mõjud  

 

 

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. (Kui aruandeperioodil ei ole teavitustegevusi tehtud või on samad andmed juba eelmiste aruannetega esitatud või teavitamisel ei ole logo võimalik kasutada (nt 

raadiosaade, artikkel), siis palun lisage vastav selgitus.) 

Projekti elluviimisse kaasatud turismiteenuse pakkujad* 

Ettevõtte nimi Äriregistri kood Roll väliskülastajate teenindamisel ning koostööpõhimõtete kirjeldus 

   

   

Indikaator Taotlusest (märgi 
üks valik) 

Tegelik mõju (märgi 
üks valik) 

Selgitus 

Mõju võrdsete võimaluste tagamisele (Märkida toetav, 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 neutraalne.) 

Toetav/Neutraalne Toetav/Neutraalne  

Mõju infoühiskonna edendamisele (Märkida toetav, 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 neutraalne.) 

Toetav/Neutraalne Toetav/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 Toetav/Neutraalne  

Mõju ühtsele riigivalitsemisele (Märkida toetav, kui projekt  toetab 

ühtset riigivalitsemist; kaasavat ja teadmistepõhist poliitikakujundamist või 

avalike teenuste kasutajasõbralikku osutamist. Kui projektil ei ole mõju 

ühtsele riigivalitsemisele, märkida neutraalne.) 

Toetav/Neutraalne Toetav/Neutraalne  

https://www.riigiteataja.ee/akt/125042017019?leiaKehtiv
http://www.eas.ee/teavitamine
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Selgitus 
[Siia sisestada tekst] 

 

Märgistatud objekti nimetus Märgistamise viis ja koht Fail 

[Siia sisestada tekst] [Siia sisestada tekst] [Siia lisada fail] 

 

Lisadokumendid 
 

 

1. Väliskülastajate tõendusdokument  (Lisada konverentsil osalenud väliskülastajate arvu tõendavad dokumendid vastavalt taotluse 

rahuldamise otsuses märgitule.) 

 

2. Konverentsi programm (Lisada konverentsi ametlik programm eraldi dokumendina. Tegemist peab olema programmiga, mida 

esitleti osalejatele konverentsi ametlikes kommunikatsiooni kanalites, nt kodulehekülg, uudiskiri vms.) 

 

 

Kinnitamine 
 

Aruande kinnitamine ja esitamine 

Kinnitan, et kõik käesolevas aruandes esitatud andmed on õiged. 

 


