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Projekti aruande väljad e-toetuse keskkonnas 1
Tegevus „IT akadeemia teaduse toetusmeetme rakendamine“

Kuva
ÜLDANDMED
Projekti aruande
üldandmed

Väli

KA abiinfo tekst

Aruande number

Projekti aruande
üldandmed

Esitamise tähtaeg

Number genereeritakse süsteemi
poolt automaatselt siis, kui olete
käesoleva lehe salvestanud.
Märkige aruande esitamise kuupäev.

Projekti aruande
üldandmed

Aruande seisu kuupäev

Märkige aruantava perioodi lõpu
kuupäev.

Projekti aruande
üldandmed

Aruande liik

Projekti aruande
üldandmed

Aruande täpsustus

Valige, kas sisestatav aruanne on
vahearuanne või lõpparuanne. Ilma
lõpparuandeta projekti lõpetada ei
saa.
Vajadusel saate siia lisada aruantava
perioodi kohta lisainformatsiooni.

Projekti aruande
üldandmed

Lisadokument:
 Fail;
 Kirjeldus;
 Fail on nähtav etoetuses;
 Lisatud (kuupäev);
 Lisaja;
 Maht.
Aruande RÜ kontrollleht

Projekti aruande
üldandmed
NÄITAJAD
Projekti aruande
näitajad

Näitaja nimetus

Projekti aruande
näitajad

Mõõtühik

Projekti aruande
näitajad

Sihtväärtus

Projekti aruande
näitajad

Saavutatud väärtus .......
seisuga

Projekti aruande
näitajad

Saavutatud väärtuse
selgitus

1

Lisage vajadusel aruandega seonduv
lisadokument.

Aruanne esitatakse e-toetuse keskkonnas

Sisestage aruande seisu kuupäevaks
sihtväärtuse saavutamiseks
planeeritud aasta lõpukuupäev või
projekti lõppkuupäev. Kui selleks
hetkeks mõne näitaja puhul veel
midagi saavutatud ei ole, siis
märkige väärtuseks 0.
Näitajate saavutatud väärtused
sisestatakse vastavalt näitaja
metoodikale, kas kumulatiivselt või
aastapõhiselt.
Lisage saavutatud sihtväärtusele
selgitus (näiteks põhjendus näitaja
üle- või alatäitmise kohta peale
tegevuse lõppemist.). Selgituse

RÜ abiinfo tekst
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lisamiseks peate kõigepealt vajutama
vastava näitaja real olevat nuppu
"Muuda". Vahearuande puhul ei ole
välja täitmine kohustuslik,
lõpparuande puhul tuleb selgitus
lisada.
Projekti aruande
näitajad

Märkus
rakendusüksuselt

TEGEVUSED
Projekti aruande
tegevused
Projekti aruande
tegevused

Projekti tegevuse
tunnus
Projekti tegevuse
nimetus

Projekti aruande
tegevused
Projekti aruande
tegevused

Tegevuse planeeritud
algus ja lõpp
Tegelik tegevuse algus

Projekti aruande
tegevused

Tegelik tegevuse lõpp

Projekti aruande
tegevused
Projekti aruande
tegevused
Projekti aruande
tegevused

Eelarve rea täpsustus
(taotluse vormilt):
Tegevuse täpsustus
(taotluse vormilt):
Täpsustus /
kommentaar

Kuvatakse projekti lehel
"Tegevused" sisestatud projekti
tegevuse sisule vastavad nimetused.

Tegevuste alguse erinevuste puhul
võrreldes taotlusega selgitada väljal
„Täpsustus/Kommentaar“
erinevuste põhjusi ja tuua
tegevuskava tegevuse tulemuse
saavutamiseks
Kui tegevus ei ole aruandeaastal
lõppenud, siis jäetakse väli täitmata
ja täidetakse aruandeaastal, kui
tegevus tegelikult lõppes. Taotluses
toodud ja tegevuse tegeliku lõpu
erinevuste puhul kajastada väljal
„Täpsustus/Kommentaar“ põhjused
ja tuua välja, kas planeeritud tulemus
saavutati

Lisage vajadusel aruantava perioodi
kohta tegevuse täpsustus (näiteks
selgitused erinevuste kohta
tegevustes ja ajakavas, sh erinevused
planeeritud ja saavutatud tulemuste
vahel). Täpsustuse lisamiseks peate
kõigepealt vajutama vastava näitaja
real olevat nuppu "Muuda".

TÄIENDAV INFO
Projekti vahearuande
lisaväljad

Projekti eelarve
täitmine

Antakse hinnang projekti
eelarve täitmisele, sealhulgas,
kas eelarve kasutamine on
mõjutanud projekti
eesmärkide ja tulemuste
saavutamist. Sealhulgas
kajastatakse projekti eelarves
tehtud muudatused, mis on
RÜga eelnevalt
kooskõlastamata.
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Projekti vahearuande
lisaväljad

Projekti tulemuslikkus
ja elluviimine

Projekti vahearuande
lisaväljad

Muu info

Projekti vahearuande
lisaväljad

Teavitustegevus

Projekti vahearuande
lisaväljad

IKT prioriteetsete
teadussuundade
uurimisrühmadesse
tegevuse raames
lisandunud teadlaste
juhendamisel kaitstud
lõputööde loetelu

Projekti vahearuande
lisaväljad

Publikatsioonide
loetelu

Projekti vahearuande
lisaväljad

Projekti
väljundnäitajate
mõõtmise metoodika
Maksete prognoos

Projekti vahearuande
lisaväljad
Projekti vahearuande
lisaväljad
Projekti vahearuande
lisaväljad

Sh lõpparuanne
Projekti lõpparuande
lisaväljad

Aruandeaastale
järgneva aasta
tegevuskava ja eelarve
Tulu teenimine projekti
abikõlblikkuse
perioodil

Avalikustamise nõuete
täitmine
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Antakse hinnang ja
kumulatiivne info eesmärkide
ja tulemuste saavutamise
kohta võrreldes
TAT/taotluses tooduga.
Sealhulgas kajastatakse
tehtud muudatused projekti
tegevuste elluviimisel, mis on
RÜga eelnevalt
kooskõlastamata.
Kajastatakse tegevuse
elluviimisega seotud
märkused ja tähelepanekud
Kajastatakse teavitustegevus
ja tegevuse toimumise aeg
(s.h viited artiklitele,
pressiteadetele,
koduleheküljel avaldatud
infole, objekti tähistamisele
jms).
Kajastatakse lõputööd, mis
lähevad arvesse
väljundnäitaja sihttaseme
saavutamisel

Kajastatakse publikatsioonid,
mis lähevad arvesse
väljundnäitaja sihttaseme
saavutamisel
Esitatakse ainult üks kord ja
seda koos projekti esimese
tegevusaruandega
Kajastatakse aruandeaastale
järgneva aasta maksete
prognoos
Esitatakse halduslepingu lisa
(tegevuskava ja eelarve)
Üle 100 000 eurose
kogumaksumusega projektid,
sh eelnevalt mittehinnatava
tuluga projektid, milles
teenitakse tulu projekti
abikõlblikkuse perioodil.
Esitatakse TS projektiga
seotud abikõlblike ja
mitteabikõlblike kulude ning
projekti elluviimise ajal
teenitud tulude väljavõte (kas
kulu-tulu analüüs, väljavõte
raamatupidamisprogrammist)
Tuuakse avalikustamise
nõuete täitmise kirjeldus ja
nende piisavus
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Projekti lõpparuande
lisaväljad

Projektiga seotud
abikõlblike ja
mitteabikõlblike kulude
ja tulude väljavõte

Projekti lõpparuande
lisaväljad

Projekti tulemuste
lühikokkuvõte
avalikkusele

KINNITAMINE
Projekti aruande
kinnitamine
Projekti aruande
kinnitamine
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Esitatakse TS projektiga
seotud abikõlblike ja
mitteabikõlblike kulude ning
projekti elluviimise ajal
teenitud tulude väljavõte
raamatupidamisprogrammist
Kokkuvõte projekti eesmärgi
saavutamisest, elluviidud
tegevustest ja saavutatud
tulemustest ning tulemuste
edasisest kasutusest.

Seisundi kuupäev
Seisund

Projekti aruande
kinnitamine

Seisundi täpsustus

Projekti aruannete
nimekiri
Projekti aruannete
nimekiri

Esitamise tähtaeg

Projekti aruannete
nimekiri

Kasutaja nimi

Aruande fail

Vajadusel saate seisundile lisada
täpsustuse (näiteks põhjuse, miks
aruanne katkestatakse).

