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ÜHISPROJEKTI TEGEVUSKAVA 
 

 

1. Taotleja andmed 

1.1. Ärinimi  

1.2. Registrikood  

1.3. Tegevuskava 

elluviimise periood 
Märgitakse sama ajavahemik, mis 

on märgitud projektitoetuse 

taotluse avaldusel (24-48 kuud). 

kuu.aasta - kuu.aasta 

 

2. Ühisprojekti andmed 

2.1. Ühisprojekti nimetus 
Märgitakse sama nimetus, mis on märgitud projektitoetuse taotluse avaldusel. 

  

 

2.2. Ühisprojekti eesmärgid 
Kirjeldatakse projekti peamist eesmärki  ja kuidas projekt suurendab ühistegevust ja/või 

aitab kaasa ühistegevusele. Eesmärgid ja tegevussuunad avalikustatakse kohaliku 

tegevusgrupi veebilehel. 
 

2.3. Ühisprojekti AJAKAVA ja TEGEVUSED 
 Vajadusel lisada ridu 

Ajakava 
Märgitakse kavandatud 

tegevuskava elluviimise 

perioodil kuu või kvartali 

täpsusega. 

Tegevuse kirjeldus  

Kirjeldatakse detailselt projekti elluviimiseks vajalikke tegevusi, mis 

on otseselt seotud ühisprojekti eesmärkide saavutamisega. 

kuu.aasta/kvartal.aasta 
 

kuu.aasta/kvartal.aasta 
 

kuu.aasta/kvartal.aasta 
 

kuu.aasta/kvartal.aasta 
 

kuu.aasta/kvartal.aasta 
 

kuu.aasta/kvartal.aasta 
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kuu.aasta/kvartal.aasta 
 

kuu.aasta/kvartal.aasta 
 

2.4. Eeldatavate TULEMUSTE kirjeldus koos selgitustega ühisprojekti laiemast 

mõjust tegevuspiirkonnale 
2.4.1. Ülevaade olemasolevast olukorrast, kitsaskohast, probleemist 

2.4.2. Ühisprojekti tulemuste kirjeldus 

2.4.3. Ühisprojekti laiem mõju tegevuspiirkonnale 

 

2.5. Projektitoetuse TAOTLEJA ja PARTNERI(TE) ülesannete kirjeldus 

ühisprojektis 
Vajadusel lisada ridu 

Taotleja ja partneri(te) nimed Ülesannete kirjeldus   
Kirjeldatakse ühisprojekti osapoolte ülesanded 

võimalikult detailselt. 

Taotleja  

Partner (nimi)  

Partner (nimi)  

 

3. Ühisprojekti EELARVE 
Märgitakse tegevuste eelarve kululiikide kaupa, millele taotletakse toetust 

Vajadusel lisada ridu 

3.1. Toetatav tegevus 
Kirjeldatakse detailselt kululiikide kaupa 

Tegevus 1  

Kululiik  0,00 eurot 

Kululiik  0,00 eurot 

Tegevus 2  

Kululiik  0,00 eurot 

Kululiik 0,00 eurot 

Kokku: 0,00 eurot 

3.2. Projektijuhi kulu 

Täidetakse juhul, kui taotletakse toetust projektijuhtimisele. Kokku ei tohi ületada 20% 

rea 3.1 KOKKU summast. Ühe töötunni brutotöötunni tasu ei tohi ületada 10 eurot 

töötunni kohta 

Projektijuhi töötasu (otsene personalikulu)  0,00 eurot 

Arvutamise alused:  

Tundide arv 0,00 tundi 

Brutotöötasu 0,00 eurot/1tund 
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Brutotöötasu kokku 0,00 eurot 

Tööandja kulu 0,00 eurot 

3.3. Kaudsed kulud 
Arvutatakse kuni 15% projektijuhtimise otsesest personalikulust 

Kaudsed kulud 0,00 eurot 

3.4. Toetatav investeeringuobjekt 

 0,00 eurot 

Kokku: 0,00 eurot 

3.5. Vabatahtlik tasustamata töö 

Mitterahaline omafinantseering on tegevuse elluviimiseks või investeeringu tegemiseks vajalik 

projektitoetuse taotleja tehtud vabatahtlik tasustamata töö (ehk taotleja omafinantseeringu osa).                                                

Märgitakse projektitoetuse avalduse realt 11.2. 

Töö kirjeldus: 
0,00 eurot 

Arvutamise alused: Mitterahaline omafinantseering võib moodustada kuni 9% mitterahalise 

omafinantseeringuga seotud toetatava tegevuse või investeeringu abikõlblikest kuludest 

Tundide arv 0 tundi 

Tunnitasu (maksimaalselt 4 eurot/tund) 0,00 eurot 

Tundide arv masinat, seadet või mootorsõidukit kasutades 0 tundi 

Tunnitasu masinat, seadet või mootorsõidukit kasutades 

(maksimaalselt 8 eurot/tund) 

0,00 eurot 

Tunnitasu kokku 0,00 eurot 

KULUD KOKKU 0,00 eurot 

 

4. Ühisprojektis osalevate PARTNERITE andmed 

 

Kinnitan, et tegevuskaval esitatud andmed on õiged 

Taotleja esindaja nimi  

Taotleja esindaja allkiri  

Tegevuskava allkirjastamise 

kuupäev 

 

 

Nimi ja 

registrikood 

Esindaja nimi Kontaktandmed Allkiri 

    

    

    


