Korra lisa 2
RIIGIEELARVELISE TOETUSE ARUANNE
1. Taotleja nimi: MTÜ Saaremaa Sõjavara Selts
2. Registrikood: 80259203
3. Taotleja kontaktandmed (postiaadress, telefon, elektronpost): ): Orissaare
vald,Põripõllu küla
56 493 493 info@sojavaramuuseum.ee

4. Taotleja arveldusarve number: Danske pank EE793300332501480004
5. Riigieelarvest saadud summa: 6000

6. Projekti või tegevuse lühikirjeldus: Muuseum-külastuskeskuse haldamine ja
arendamine.
Külmrelvade ekspositsiooni ja ww II püsiekspositsoon.
7. Projekti või tegevuste taotletud eesmärk:
8. Tegelik tulemus ja mõõtmiskriteeriumite täitmine ülevaade eelarve täitmisest ja
projekti teostumisest (nt loengu/kohtumise/ürituse puhul peab ülevaade muuhulgas
sisaldama toimumise aega, kohta, läbiviijat/lektorit, teemat ja sisu, osalejate arvu ja
osalejad (nt õpilased, pensionärid vms)): Valmis külmrelvade näitus ja ww II
ekspositsioon valgustatud vitriinidega.
9. Projekti või tegevuse planeeritud ja tegelik ajakava:02.02.2017 – 22.12.2017

10. Kaasfinantseerijad:

11. Eelarve täitmine:
Tulud/kulud
Tulude loetelu
Tulu
Kulude loetelu
Tegevussuund
/allprojekt

Kogusumma
eelarve/tegelik

Muuseumi
haldamine,külmrelvade
ja ww II ekspositsioon

Omafinantseering KM osalus
Muud allikad
eelarve/tegelik
eelarve/tegelik eelarve/tegelik

2,28

6000 6002,28

Kulu
Kulu
Kulu
Tegevussuund/
allprojekt
Kulu
Kulu
Kokku üle/puudujääk
Tuludena näidatakse kõik eeldatavad tululiigid (sh toetus, liikmemaksud, müügitulu,
piletimüük) summana ja protsentides kogusummast.
Projekti kuludena näidatakse kõik eeldatavad kululiigid (vajadusel tuleb tabelisse ridu lisada).
12. Kohustuslikud lisadokumendid:
12.1 märgistatud kuludokumendid vastavalt juhendile ja lepingule;
12.3 ülevaade projekti ja tegevuse kohta meedias ilmunud materjalidest
13. Aruandele võib lisada muud projekti tulemusi ja tegevusi kirjeldavad materjalid,
mida taotleja peab vajalikuks
14. Aruande esitaja kinnitab esitatud andmete õigsust
Aruande esitaja kinnitab, et ta on maksevõimeline, tema vara ei ole sekvesteeritud, tema suhtes
ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega tehtud pankrotiotsust ja et ta on täitnud kõik
kohustused riiklike ja kohalike maksude osas.
Aruande esitaja allkirjaõigusliku esindaja andmed:
Nimi…Margus Sinimets………………..
Ametikoht …Juhataja………………………………………….
Allkiri …Digitaalne………
Aruande esitamise kuupäev …29.01.2018

Korra lisa 2
RIIGIEELARVELISE TOETUSE ARUANNE
1. Taotleja nimi: MTÜ Saaremaa Sõjavara Selts
2. Registrikood: 80259203
3. Taotleja kontaktandmed (postiaadress, telefon, elektronpost): ): Orissaare
vald,Põripõllu küla
56 493 493 info@sojavaramuuseum.ee

4. Taotleja arveldusarve number: Danske pank EE793300332501480004
5. Riigieelarvest saadud summa: 6000

6. Projekti või tegevuse lühikirjeldus: VI sõjaajaloopäevade korraldamine
7. Projekti või tegevuste taotletud eesmärk:
8. Tegelik tulemus ja mõõtmiskriteeriumite täitmine ülevaade eelarve täitmisest ja
projekti teostumisest (nt loengu/kohtumise/ürituse puhul peab ülevaade muuhulgas
sisaldama toimumise aega, kohta, läbiviijat/lektorit, teemat ja sisu, osalejate arvu ja
osalejad (nt õpilased, pensionärid vms)): ): VI rahvusvahelistel sõjaajaloopäevadel
taaslavastati operatsioon”Albioni” raames teostatud dessant Koguva külla.
Külastajatele ja osalejatele anti ülevaade sündmustest, mis toimusid Muhus ja
Saaremaal Oktoobris 1917. Taaslavastusele osalesid sõjaajalooklubid
Eestist,Lätist,Leedust,Valgevenest,Poolast,Soomest ja Venemaalt .Esinejate arv 110
ja pealtvaatajaid ca 600 inimest.

9. Projekti või tegevuse planeeritud ja tegelik ajakava:02.04.2016 – 23.08.2017

10. Kaasfinantseerijad:

11. Eelarve täitmine:
Tulud/kulud

Kogusumma
eelarve/tegelik

Tulude loetelu
Tulu
Kulude loetelu
Tegevussuund VI sõjaajaloopäevade
/allprojekt
korraldamine
Kulu
Kulu
Kulu
Tegevussuund/
allprojekt
Kulu
Kulu

Omafinantseering KM osalus
eelarve/tegelik
eelarve/tegelik

5,76

6000

6005,76

Muud allikad
eelarve/tegelik

Kokku üle/puudujääk
Tuludena näidatakse kõik eeldatavad tululiigid (sh toetus, liikmemaksud, müügitulu,
piletimüük) summana ja protsentides kogusummast.
Projekti kuludena näidatakse kõik eeldatavad kululiigid (vajadusel tuleb tabelisse ridu lisada).
12. Kohustuslikud lisadokumendid:
12.1 märgistatud kuludokumendid vastavalt juhendile ja lepingule;
12.3 ülevaade projekti ja tegevuse kohta meedias ilmunud materjalidest
13. Aruandele võib lisada muud projekti tulemusi ja tegevusi kirjeldavad materjalid,
mida taotleja peab vajalikuks
14. Aruande esitaja kinnitab esitatud andmete õigsust
Aruande esitaja kinnitab, et ta on maksevõimeline, tema vara ei ole sekvesteeritud, tema suhtes
ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega tehtud pankrotiotsust ja et ta on täitnud kõik
kohustused riiklike ja kohalike maksude osas.
Aruande esitaja allkirjaõigusliku esindaja andmed:
Nimi…Margus Sinimets………………..
Ametikoht …Juhataja………………………………………….
Allkiri …Digitaalne………
Aruande esitamise kuupäev …29.01.2018………………..

