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Rakenduskava 2011 muudatused 
 
Rida - üldkulud. Peamised kulud on seotud kontori rendi ja kantseleikuludega. 
Lisandunud on arvutihooldust (TASi büroos on 2 lauaarvutit ja 3 sülearvutit) summas 
671.- eurot, mida esialgselt ei olnud sellises mahus arvestatud, samuti kuulutused 
meetmete avamise ja taotlemistingimuste kohta Postimehes summas 297, mis 
esialgselt olid planeeritud rida infomaterjal alt, kuid PRIA ettepanek oli, et tõstaksime 
need kulud üldkulude alla. Täiendav kulu on lisaruumi rent (26m2) kontoris, mida 
kasutame projektitaotlejate nõustamiseks. Täiendavate kulude katteks on planeeritud 
3000.- eurot, mis sisaldab bürooruumide täiendavat renti, teavituskulusid TASi 
meetete ja taotlemise kohta, arvutihooldust ja kantseleikulusid. 
ETTEPANEK: suurendada rakenduskava rida  - üldkulud 3000.- eurot 
 
Rida - veebilehe loomine. Projektide menetlemise, hindamise ja seire süsteem läks 
mahukamaks, kui esialgselt sai planeeritud. Ekspertide - Indrek Kärneri ja Ülar 
Loolaiu - soovitustel sai tehtud süsteemi täiendusi. Tööd süsteemi valmimiseni on läbi 
räägitud EstPit Projektiga, kes on antud töö teostaja. Hinnanguliselt lähevad süsteemi 
täiendused maksma 1500.- eurot. Veel on ilmnenud vajadus meie kodulehele 
täiendavate infomoodulite tegemiseks - infokirja moodul ja koolituste registreerimise 
mooduli täiendused. Kodulehe uuendusteks on planeeritud 700.- eurot. Samuti on 
oluline planeerida varu juhuks, kui peaks veel täiendusi vaja olema teha infosüsteemi 
või kodulehe osas. 
ETTEPANEK: suurendada rakenduskava rida  - veebilehe loomine 3000.- eurot 
 
Rida - eksperthinnangud. Siia reale lisandub Indrek Kärneri ja Ülar Loolaiu 
eksperttöö mahu suurenemisega seotud tööd summas 1085.- eurot. Infosüsteemi 
arendamise käigus ilmnes vajadus, et eksperdid panustaksid rohkem TAS nõustamisse 
süsteemi loomisel, mistõttu suurenes kohtumiste ja koosolekute arv oluliselt. Samuti 
lisandus sellele reale TASi raamatupidamise auditi läbiviimine summas 1728.- eurot, 
mida esialgselt ei olnud meil eelarves planeeritud. Selle rea alla kuulub sügisene 
projektitaotluste menetlemise audit hinnanguliselt summas 1400 eurot. Lisaks on 
peetud läbirääkimisi  erinevate ekspertidega ressursiuuringute andmebaasi osas ja ka 
siin võib tekkida vajadus ekspertarvamuse tellimise järele. 
ETTEPANEK: suurendada rida - eksperthinnangud 4500.- eurot 
 
KOKKU RAKENDUSKAVA READ 1-15 MUUDATUS: 10 500.- eur ot 
 
Aastal 2010 oli rakenduskava ülejääk summas 14 861.- eurot. 
ETTEPANEK: kasutada 2010 rakenduskava ülejääk ära rakenduskava 2011 ridade - 
üldkulud, veebilehe arendamine ja eksperthinnangud täiendavate, vajalike tegevuste 
rahastamiseks. 
 
Meetmete eelarve muudatus. 2009-2010 meetmete rakendamise eelarve jääk on 97 
820.71 eurot. Jääk on tekkinud PRIA poolt rahuldamata või osaliselt rahuldatud 
toetustaotlustest.  
ETTEPANEK: jagada jääk summas 97 820.71 meetmete vahel vastavalt strateegias 
toodud eelarve jaotusele järgmiselt: 56% ettevõtluse meede, 32% kogukondade meede 
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ja 12% noorte meede. Ettevõtluse meetmele lisandub 54 779.60 eurot, kogukondade 
meetmele 31 302.63 eurot ja noorte meetmele 11 738.48 eurot. 
 
 
KOKKU RAKENDUSKAVA RIDA 16 MUUDATUS: 97 820.71 euro t 
 
KOKKU RAKENDUSKAVA READ 1-16 MUUDATUS: 108 320.71 eurot 
 
 


