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Seitsmes raamprogramm - Toetusleping - VI lisa - koostööprojekti ning kooskõlastus- ja toetusmeetme kombinatsioon

Kolmanda isiku 
puhul seos 

toetusesaajaga

Kokkuvõttev raamatupidamisaruanne - koostööprojekti ning kooskõlastus- ja toetusmeetme kombinatsioon

Korrigeeri-mine
(Jah/Ei)

Rahastamiskava

Projekti nr

Toetuse-
saaja nr

Organisatsiooni
lühinimi

kuni: 

Kooskõlastamine          
(B)

Aruandlusperioodiks taotletud EÜ toetus (eurodes)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxProjekti akronüüm

KOKKU

Meetme liik
Kokku

(A)+(B)+(C)+(D)+(E)TTA                      
(A)

Toetus
(C)

Juhtimine
(D)

Muud                   
(E)
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Projekti nr Rahastamiskava

Projekti akronüüm
Aruandlusperiood alates pp/kk/aa Jah/Ei

kuni pp/kk/aa

Ärinimi nn
Organisatsiooni lühinimi nn

%

TTA
(A)

Kooskõlastus(
B)

Toetus        
(C)

Juhtimine
(D)

Muud
(E)

KOKKU          
(A+B+C+D+E)

Personalikulud
Alltöövõtt
Muud otsesed kulud
Kaudsed kulud*
Juurdepääsukulud
Ühekordsete väljamaksete / 
kindlasummalise väljamakse / 
ühiku maksumuse 
deklaratsioon

Kokku
Maksimaalne EÜ toetus
Taotletud EÜ toetus

Jah/Ei

Kui jah, palun märkida summa (eurodes)

Kas Teie saadud eelfinantseerimissumma tekitas jaotise II.19 kohaselt intresse? Jah/Ei
Kui jah, palun märkida summa (eurodes)

4. Raamatupidamismetoodika õigsust kinnitav tõend
Jah/Ei

Jah/Ei

Audiitori nimi

5- Raamatupidamisaruande õigsust kinnitav tõend

Jah/Ei

Audiitori nimi

Toetusesaaja pitser

Seitsmes raamprogramm - Toetusleping - VI lisa - koostööprojekti ning kooskõlastus- ja toetusmeetme kombinatsioo

nnnnnn

Toetusesaaja nr

Kas tegemist on varasema raamatupidamisaruande kohandusega?  

Vorm C -   raamatupidamisaruanne (täidab iga toetusesaaja)

Koostööprojekti ning kooskõlastus- ja 
toetusmeetme kombinatsioon

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Osaleja tunnuskood

Kuupäev ja allkiri

Käesolevat raamatupidamisaruannet allkirjastama volitatud isiku(te) nimi

6- Toestusesaaja ausõnaline kinnitus

Kinnitame ausõnaga, et:
- eespool deklareeritud kulud on otseselt seotud projekti eesmärkide saavutamiseks kasutatud ressurssidega ning kuuluvad toetuslepingu jaotistes 
II.14 ja II.15  ning (olenevalt olukorrast) toetuslepingu III lisas ja jaotises 7 (eriklauslid) määratletud mõiste „toetuskõlblikud kulud” määratluse alla;

- eespool deklareeritud tulud on ainsad maksuvabad rahalised ülekanded või mitterahalised sissemaksed kolmandatelt isikutelt ning ainus 
sissetulek, mida projekt on toonud ning mida võiks toetuslepingu jaotise II.17 kohaselt pidada tuluks;

- eespool deklareeritud intress on ainus eelfinantseerimissummalt saadud intress, mis kuulub toetuslepingu jaotise II.19 määratluse alla;

- käesolevaga deklareeritud teabe kinnituseks on olemas täielikud dokumentaalsed tõendid. Need tehakse kättesaadavaks komisjoni taotluse korral 
ning juhul, kui komisjon ja/või kontrollikoda ja/või nende volitatud esindajad viivad läbi auditi.

Tõendi maksumus (eurodes)

Kas raamatupidamisaruannete õigsuse kohta on olemas tõend, mille on andnud sõltmatu audiitor ja mis on lisatud 
käesolevale raamatupidamisaruandele jaotise II.4.4 kohaselt?

Kas raamatupidamismetoodika kohta on olemas tõend, mille on andnud sõltumatu audiitor ja mida komisjon jaotise II.4.4 
alusel aktsepteerib?

Tõendi maksumus (eurodes), kui see 
kuulub tasumisele käesoleva projekti 

alusel

TTA meetmete rahastamise % (A)

Kas Te deklareerite keskmisi personalikulusid jaotise II.14.1 kohaselt? 

Kaudsete kulude kindlasummalise 
rahastamise puhul täpsustada %

3- Eelfinantseeringult saadud intresside deklaratsioon (täidab ainult koordinaator)

1- Toetuskõlblike kulude deklareerimine / ühekordne summeeritud väljamakse / kindel summa / ühiku maksumus (eurodes)

Meetme liik

2- Tulude deklaratsioon
Kas Te saite rahalisi ülekandeid või mitterahalisi sissemakseid kolmandatelt isikutelt maksuvabalt või kas projekt tekitas 
sissetulekut, mida võib toetuslepingu jaotise II.17 kohaselt pidada tuluks?

* Kaudseid kulusid seoses:
- kooskõlastus- ja  toetusmeetmetega hüvitatakse kuni 7% toetuskõlblikest otsekuludest seoses kõnealuste tegevustega, v.a alltöövõtuga seotud toetuskõlblikud otsekulud ja kolmandate isikute käsutusse antud ja toetusesaaja ruumides 
mittekasutatavate vahendite maksumus.
- TTA-, juhtmis- ja muude tegevustega hüvitatakse vastavalt toetuslepingu jaotise II.15 punkti 2 alapunktidega a-c ettenähtud määradele.
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Projekti nr Rahastamiskava
Projekti akronüüm

Aruandlusperiood alates pp/kk/aa Jah/Ei
kuni pp/kk/aa

Kolmanda isiku ärinimi nn
Kolmanda isiku organisatsiooni lühinimi nn

%

TTA
(A)

Kooskõlastus 
(B)

Toetus           
(C)

Juhtimine
(D)

Muud
(E)

KOKKU            
(A+B+C+D+E)

Personalikulud
Alltöövõtt
Muud otsesed kulud
Kaudsed kulud*
Juurdepääsukulud
Ühekordsete väljamaksete / 
kindlasummalise väljamakse / 
ühiku maksumuse deklaratsioon

Kokku
Maksimaalne EÜ toetus
Taotletud EÜ toetus

Jah/Ei

Kui jah, palun märkida summa (eurodes)

Kas teie saadud eelfinantseerimissumma tekitas jaotise II.19 kohaselt intresse? Jah/Ei
Kui jah, palun märkida summa (eurodes)

4- Raamatupidamismetoodika õigsust kinnitav tõend
Jah/Ei

Jah/Ei

Audiitori nimi

5- Raamatupidamisaruande õigsust kinnitav tõend

Jah/Ei

Audiitori nimi

Kolmanda isiku pitser
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Teeb koostööd ja on seotud toetusesaajaga nr

Kas tegemist on varasema raamatupidamisarunade kohandusega?

Vorm C -   Raamatupidamisaruanne (täidab kolmas isik). Kasutatakse üksnes juhul, kui rakendatakse eriklauslit nr 10

Koostööprojekti ning kooskõlastus- ja 
toetusmeetme kombinatsioon

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kolmanda isiku tunnuskood (PIC)

Kuupäev ja allkiri

Käesolevat raamatupidamisaruannet allkirjastama volitatud isiku(te) nimi

6- Kolmanda isiku ausõnaline kinnitus

Kinnitame ausõnaga, et:
- eespool deklareeritud kulud on otseselt seotud projekti eesmärkide saavutamiseks kasutatud ressurssidega ning kuuluvad toetuslepingu jaotistes II.14 
ja II.15  ning (olenevalt olukorrast) toetuslepingu III lisas ja jaotises 7 (eriklauslid) määratletud mõiste „toetuskõlblikud kulud” määratluse alla;

- eespool deklareeritud tulud on ainsad maksuvabad rahalised ülekanded või mitterahalised sissemaksed kolmandatelt isikutelt ning ainus sissetulek, 
mida projekt on toonud ning mida võiks toetuslepingu jaotise II.17 kohaselt pidada tuluks;

- eespool deklareeritud intress on ainus eelfinantseerimissummalt saadud intress, mis kuulub toetuslepingu jaotise II.19 määratluse alla;

- käesolevaga deklareeritud teabe kinnituseks on olemas täielikud dokumentaalsed tõendid. Need tehakse kättesaadavaks komisjoni taotluse korral ning 
juhul, kui komisjon ja/või kontrollikoda ja/või nende volitatud esindajad viivad läbi auditi.

Tõendi maksumus (eurodes)

Kas raamatupidamisaruannete õigsuse kohta on olemas tõend, mille on andnud sõltumatu audiitor ja mis on lisatud käesolevale 
raamatupidamisaruandele jaotise II.4.4 kohaselt?

Kas raamatupidamismetoodika kohta on olemas tõend, mille on andnud sõltumatu audiitor ja mida komisjon jaotise II.4.4 alusel 
aktsepteerib?

Tõendi maksumus (eurodes), kui see kuulub 
tasumisele käesoleva projekti alusel

TTA meetmete rahastamise % (A)

Kas te deklareerite keskmisi personalikulusid jaotise II.14.1 kohaselt ?

Kaudsete kulude kindlasummalise 
rahastamise puhul täpsustada %

3- Eelfinantseeringult saadud intresside deklaratsioon (täidab ainult koordinaator)

1- Toetuskõlblike kulude / ühekordse toetuse / kindlasummalise toetuse / ühiku maksumuse deklaratsioon (eurodes)

Meetme liik

2- Tulude deklaratsioon
Kas te saite rahalisi ülekandeid või mitterahalisi sissemakseid kolmandatelt isikutelt maksuvabalt või kas projekt tekitas 
sissetulekut, mida võib toetuslepingu jaotise II.17 kohaselt pidada tuluks?

* Kaudseid kulusid seoses:
- kooskõlastus- ja  toetusmeetmetega hüvitatakse kuni 7% toetuskõlblikest otsekuludest seoses kõnealuste tegevustega, v.a alltöövõtuga seotud toetuskõlblikud otsekulud ja kolmandate isikute käsutusse antud ja toetusesaaja ruumides 
mittekasutatavate vahendite maksumus.
- TTA-, juhtimis- ja muude tegevustega hüvitatakse vastavalt toetuslepingu jaotise II.15 punkti 2 alapunktidega a-c ette nähtud määradele.
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