RIIGIEELARVELISE TOETUSE KASUTAMISE ARUANNE

1. Taotleja nimi: MTÜ Pommiauk

2. Registrikood: 80346310

3. Taotleja kontaktandmed (postiaadress, telefon, elektronposti aadress): Tallinna mnt
15, Jõgeva linn, 48305, mtupommiauk@gmail.com

4. Taotleja arveldusarve number ja panga nimi: EE222200221060255085 Swedpank

5. Riigieelarvest saadud summa: 3000

6. Projekti või tegevuse lühikirjeldus: soomuki Arsenal Crosley A 1508 replika
ehitamine
7. Projekti või tegevuste taotletud eesmärk: Projekti eesmärgiks on Eesti sõjaajalugu
kajastava Jõgewa muuseumi arendamisel EW kaitseväe kasutuses olnud soomuki
Arsenal Crosley A 1508 replika ehitamiseks:

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)):
Projekti tulemusel on Eesti sõjaajalugu kajastava Jõgewa muuseumi arendamisel EW
kaitseväe kasutuses olnud soomuki Arsenal Crosley A 1508 replika ehitamine. Saadud
toetuse eest on soetatud soomuki ehitamiseks vajalike metalldetailide soetamine,
veermiku ja käigukasti ümberehitamise kulude kate, raudpoltide ostmine ja nendest
neetide valmistamine. Rataste ümberehitamine.

9. Projekti või tegevuse planeeritud ja tegelik ajakava: Projekti planeeritud ja tegelik
ajakava kattusid täielikult ja tegevus toimus alates 05.12.2016 kuni 01.06 2017

10. Kaasfinantseerijad: MTÜ Pommiauk

11. Eelarve täitmine:

Tulud/kulud

Kogusumma:
eelarve/tegelik

Omafinantse KM osalus
ering
eelarve/tegelik
eelarve/tegeli
k

Muud
allikad
eelarve/teg
elik

Tulude loetelu
Toetus

3000

3016,27

0

16,27

3000

3000

Kulude loetelu
Tegevussuund /allprojekt
Poldid

264,14 264,14

264,1 264.14
4

metalldetailid

832,11 832.11

832.1 832.11
1

keevitustraat

43.73

60

Rataste valmistamine

720

720

720

720

Käigukasti
ümberehitamine

1140

1140

1140

1140

0

16.27

0

0

0

16.27

43.73 43.73

Tegevussuund/ allprojekt
0

16.27

0

Kokku üle-/puudujääk

Tuludena näidatakse kõik eeldatavad tululiigid (sh toetus, liikmemaksud, müügitulu,
piletimüük) summana ja protsentides kogusummast.

0

Projekti kuludena näidatakse kõik eeldatavad kululiigid (vajadusel tuleb tabelisse ridu
lisada).

12. Kohustuslikud lisadokumendid:
12.1 märgistatud kuludokumendid vastavalt korrale ja lepingule;
12.3 ülevaade projekti ja tegevuse kohta meedias ilmunud materjalidest
Toetusest on teavitatud sotsiaalmeedia vahendusel, maakondlikus ajalehes Vooremaa
ilmunud artiklites, Soomuki ehitamise vastu on huvi tundmas ka televisioon

13. Aruandele võib lisada muud projekti tulemusi ja tegevusi kirjeldavad materjalid, mida
taotleja peab vajalikuks

Aruande esitaja allkirjaõigusliku esindaja andmed:

Nimi Eduard Onopa

Ametikoht juhatuse liige

Allkiri ………………………

Aruande esitamise kuupäev 16.01.2017

