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Turismiettevõtete ärimudelite rakendamise toetamine

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]

Kokkuvõte ja hinnang projekti turundusplaani elluviimisele (lisage lingid avaldatud artiklitele või
muudele avalikele materjalidele).
[Siia sisestada tekst]

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

Jah/Ei

Palun loetleda need erinevused ja põhjendada lühidalt:
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[Siia sisestada tekst]

Hinnang aruandeperioodil saavutatule
Toetuse saaja hinnang aruandlusperioodi eesmärkide saavutamisele, tulemuslikkusele ja elluviimisele, võrreldes toetuse
taotluses esitatud andmetega.
[Siia sisestada tekst]

Uuendatud ärimudel
Projekti raames uuendatud ärimudeli komponendid ja nende kirjeldus
Kas projekti käigus arendati toodet või teenust uuele kliendisegmendile?

Jah/Ei

Palun lisada kirjeldus:
[Siia sisestada tekst]
Kas projekti käigus arendati ja rakendati tarne- või jaotuskanaleid, personali või teenindusprotsesse, lahendati klienditeekonna
kitsaskohti, mille tulemusel kasvab müügitulu või tekib kulude kokkuhoid?

Jah/Ei

Palun lisada kirjeldus:
[Siia sisestada tekst]
Kas projekti käigus töötati välja ja viidi turule unikaalne tehnoloogiline lahenduse?

Jah/Ei

Palun lisada kirjeldus:
[Siia sisestada tekst]

Projekti tulemused
Projekti indikaatorid

Planeeritud
tulemus
taotluses

Tegelik tulemus

Selgitus

Loodud töökohtade arv

Kas toetuse saaja on suurettevõtja? JAH/EI
Juhul kui toetuse saaja on suurettevõte, esitada kaasatud VKE andmed (Suurettevõttest taotleja peab kaasama vähemalt ühe
väikese või keskmise suurusega ettevõtte (VKE), kes saab kasu külastajate teenindamisest projekti raames uuendatud ärimudeli
rakendamise tulemusel)
Ettevõtte nimi

Äriregistri kood

Kontaktandmed (e-post, telefon)
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Koostöö kirjeldus kaasatud VKEga ning VKE oodatava majandusliku kasu analüüs
projektijärgsel kahel aastal. Soovi korral lisada vabas vormis lisadokument.
[Siia sisestada tekst]

Horisontaalsed teemad
Indikaator

Taotlusest

Mõju

Mõju võrdsete võimaluste tagamisele

Toetav/Neutraalne

Mõju infoühiskonna edendamisele

Toetav/Neutraalne

Mõju regionaalarengule

Toetav/Neutraalne

Mõju ühtsele riigivalitsemisele

Toetav/Neutraalne

Selgitus

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.

Lisadokumendid
Lisadokument

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