Korra lisa 2
RIIGIEELARVELISE TOETUSE ARUANNE
1. Taotleja nimi: MTÜ Kehra Raudteejaam
2. Registrikood: 80273870
3. Taotleja kontaktandmed (postiaadress, telefon, elektronpost): Anija vald, Lehtmetsa
küla, Truberi; +37253402876; info@kehrajaam.ee
4. Taotleja arveldusarve number: EE462200221049924735
5. Riigieelarvest saadud summa: 5000 €

6. Projekti või tegevuse lühikirjeldus: Kehra jaamahoonesse rajatava Vabadussõja
murdelahingute muuseumi ekspositsiooni teostus. Ekspositsiooni koostasid MTÜ liikmed
vabatahtliku tööna, kujundas disainer Moonika Maidre, teostas Red Hat Group OÜ.
7. Projekti või tegevuste taotletud eesmärk: Kehra jaamas on ülevaatlik ekspositsioon
Vabadussõja murdelahingutest, mis peeti Kehra lähemas ümbruses jaanuaris 1919. On ka
”käed külge” eksponaate.
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)): Ekspositsioon valmis ja avatakse külastajatele 12.02.2018
9. Projekti või tegevuse planeeritud ja tegelik ajakava:
Projekti teostamine oli kavandatud ajavahemikku 2017 jaanuar kuni 2017 september. Kuna
hoone renoveerimine algas tegelikult alles 2017 augustis, siis lükkus ka ekspositsiooni tegemine
selle võrra edasi. Reaalselt september 2017 – jaanuar 2018.
10. Kaasfinantseerijad: Kultuuriministeerium Riigikogu lisavahenditest 6000 €
Kohaliku omaalgatuse programm
Anija vald

2000 €
500 €

11. Eelarve täitmine:
Tulud/kulud
Tulude loetelu
Toetused
Kulude loetelu
Projekteerimine
Teostus
Arhiivifotod
Restaureerimine
IT-vahendid
Esemete
soetamine

Kogusumma
Omafinantseering KM osalus
Muud allikad
eelarve/tegelik eelarve/tegelik
eelarve/tegelik eelarve/tegelik
13700

13700

700

3000
6300

2990
7992
20
118
2545
35

150
150

2200
2200

200
200

700

11000

5000

2000

2990
2992
18

5000
2
118
545
35

8000

2000

2000

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 Anne Oruaas
Ametikoht juhatuse liige

Allkiri digitaalne
Aruande esitamise kuupäev …………………………………..

