Kodutoetus lasterikastele peredele aruande vorm

Toetuse kasutamise sihtotstarve: ehitise püstitamine, (elamiskõlbmatu) eluaseme ümberehitamine, renoveerimine

Toetuse rahuldamise otsus nr KTVahearuanne
(esitatakse, kui eraldatud toetusest on välja makstud 50% või möödunud on pool toetusealuse projekti elluviimise tähtajast)

Lõpparuanne
(esitatakse 30 kalendripäeva jooksul toetusealuse tööde lõpetamisest või toetusealuse projekti elluviimise lõpptähtajast

Toetuse saaja(d): Ees- ja perekonnanimi
Ees- ja perekonnanimi

Toetusealuse objekti aadress: (maja/krt nr, tänav, küla/alev, linn/vald, maakond)
Projekti sihtotstarve: (Märkida ristiga)
ehitise püstitamine
(elamiskõlbmatu) eluruumi ümberehitamine
renoveerimine
Projekti alustamise kuu päev:
(märkida toetusealuste tegevustega alustamise aeg, täpsusega kalendrikuu ja aasta)

Projekti lõpetamise kuupäev:
(märkida toetusealuste tegevuste lõpetamise aeg, täpsusega kalendrikuu ja aasta)

Projekti elluviimine
Eelarveliste tööde loetelu
(milleks toetus eraldati)

Märgi Valmis /
Pooleli /
Tegemata)

Eelarveväliste tööde loetelu
(märgi juhul, kui tööd erinevad
esialgsetest eelarvelistest töödest)

Eelarveväliste
tööde teostamine
(märgi Valmis /
Pooleli / Tegemata)

Kommentaarid ja/või lisainformatsioon

Toetuse saaja kinnitused (NB! märgitakse ainult lõpparuande esitamisel)
Kinnitan, et:
1.

Toetus on kasutatud sihtotstarbeliselt ja toetusealused tööd on tähtaegselt lõpetatud

2.

Lõpparuandele on lisatud fotod teostatud töödest

3.
Olen teostanud toetuse eraldamise aluseks olevad tegevused täielikult ning ma ei
soovi toetuse eraldamise otsusega eraldatud vahendite jääki täiendavalt kasutada.
Juhul, kui toetuse kasutamise sihtotstarve on eluruumi püstitamine või elamiskõlbmatu
eluruumi ümberehitamine märkida järgmised andmed:
Eluruumi kasutusele võtmise aeg leibkonna alalise elamiskohana
(märkida kalendrikuu ja aasta)
Välja ehitatud ja kasutusele võetud eluruumi
ruutmeetrite ja tubade arv:
Kinnitan, et:
4. Toetuse objektiks olev eluase on võetud kasutusse leibkonna alalise elukohana
JAH
EI (nimetada põhjus)

5. Toetuse saaja(d) koos lastega on registreeritud rahvastikuregistris toetusealusesse
eluruumi
JAH
EI (nimetada põhjus)

Toetuse saaja ees- ja perekonnanimi

Allkiri ja kuupäev
(märkida juhul, kui aruannet ei allkirjastata digitaalselt): .............................................................
_________________________________________________________________________________________
Aruanne esitatakse Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusele (endise ärinimega Sihtasutus KredEx) digitaalselt
allkirjastatuna e-posti aadressil toetused@kredex.ee või paberkandjal (originaal) AS Eesti Posti vahendusel
aadressil Kodutoetus, Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus, Hobujaama 4, Tallinn, 10151

