ERÜ projektikonkursi „Raamatukogud-muuseumid-noored“ taotlus
Toetuse taotleja (raamatukogu, muuseum või
noortekeskus)*
Toetuse saaja*
Registrikood*
Juriidiline aadress
Postiaadress
Arvelduskonto nr ja konto omanik
Volitatud esindaja nimi ja ametikoht
Allkirjastamise alusdokument (volitus, põhikiri,
põhimäärus)
E-posti aadress lepingu saatmiseks
*NB! Juhul kui toetuse taotleja on KOV-i hallatav asutus, mille esindajal puudub allkirjaõigus, on toetuse
saaja ja allkirjastaja KOV, kellega sõlmitakse leping.
Projekti nimetus
Projekti
tegevuspiirkond
Projekti üldmaksumus
ERÜ-lt taotletav summa
Omafinantseeringu summa
Kaasfinantseeringute summa

Toetuse kasutamise
ajavahemik
0.00
0.00
0.00
0.00

Projekti eest vastutav kontaktisik
Nimi
Asutus
Telefon
E-posti aadress
Koostööpartner 1 ja vastutav kontaktisik*
Koostööpartneri nimetus
Kontaktisiku nimi
Telefon
E-posti aadress
Koostööpartner 2 ja vastutav kontaktisik
Koostööpartneri nimetus
Kontaktisiku nimi
Telefon
E-posti aadress
* Kui koostööpartnereid on rohkem, tuua need ära projekti lühikokkuvõttes.
NB! Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingul on õigus nõuda taotlejalt täiendavaid dokumente ning andmeid,
lähtudes projektikonkursi eesmärkidest ning dokumendist „ERÜ projektikonkursi „Raamatukogudmuuseumid-noored“ taotlemise ja menetlemise kord“.
Kinnitan, et taotluses esitatud andmed on õiged:
Toetuse taotleja volitatud esindaja
Allkiri/digitaalselt allkirjastatuna
Kuupäev
nimi ja ametikoht
saata: ery@nlib.ee
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I Projekti eesmärk ja seos projektikonkursi eesmärkidega (sõnastage lühidalt, mida soovite selle
projektiga saavutada ning kuidas see aitab kaasa ERÜ projektikonkursi eesmärkide saavutamisele, kuni 500
tähemärki. Projektikonkursi eesmärgid leiate konkursi juhendist).

II Projekti lühikokkuvõte (peamised tegevused eesmärkide saavutamiseks, koostööpartnerid ja nende roll,
kuni 1000 tähemärki)

III Projekti sihtgrupp ja oodatav unikaalsete osalejate arv (kellele projekt on suunatud ja kui suur on
oodatav osavõtjate hulk, kuni 200 tähemärki).

IV Projekti aja- ja tegevuskava
Kuupäev

Tegevus

Vastutaja(-d), roll(-id)
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Põhjendage, miks just need tegevused ning kuidas aitavad saavutada projekti eesmärki (kuni 500
tähemärki)

V Projekti tulemused
Projekti oodatavad ja mõõdetavad tulemused (kirjeldage projekti eeldatavaid tulemusi koos mõõdetava
mahuga, nt osalejate arv, üritustest osasaajate arv jms, kuni 1000 tähemärki)

Projekti oodatav mõju taotleja edasistele tegevustele (kirjeldage projekti tulemuste mõju teie
organisatsiooni tegevusele, nt edasised tegevused, projekti jätkusuutlikkus jms, kuni 500 tähemärki)

VI Planeeritavad teavitustegevused (milliseid kanaleid plaanite kasutada projektiga seotud tegevuste
reklaamiks ja kajastusteks, kuni 500 tähemärki)
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VII Projekti eelarve (kohustuslikud osad: tulude osas ERÜ projektikonkursi raames taotletav summa,
vajadusel omafinantseeringu summa, kaasfinantseerijad ja neilt taotletavad summad või juba eraldatud
summad; kulude osas ära näidata erinevad kululiigid koos summadega ja üldsumma).
TULUD. Summad märkida formaadis 0.00
Tulu liik
Taotletav
Eraldatud
summa
summa või
vastamise
tähtpäev
0.00
X
ERÜ projektitoetus
0.00
X
Omafinantseering
X
X
Kaasfinantseerijad
(loetleda eraldi)

TULUD KOKKU

0.00

KULUD. Summad märkida formaadis 0.00
Kulu liik
Summa

KULUD KOKKU

Finantseerimisallikad
ERÜ
Omafinantseering
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Kaasfinantseering

0.00
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