
Lääne-Harju Koostöökogu eelarve 20%, strateegia haldus- ja tegevuskulud 2015 sept-dets 2016
TULUD 10 000 48 273
liikmetelt saadud tasud 47 000 12 882
sihtotstarbeline toetus PRIA 70 562 92 107
Ettemaks PRIALt tegvuskulude katteks 0 35 000
tegevusgrupi projektide sihtotstarbeline toetus PRIA 0 0
tulu edasitehtud kuludest 1 500 0
tulu ettevõtlusest 0 0
Tulud kokku 82 062 188 261
KULUD
sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud 0 0
kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud 0 0
Jooksvate kulude eelarve 0
Otsesed kulud
töötasud (sh töövõtulepingud, lisatasud, preemiad seadusest tulenevad maksud ja maksed töötasudelt) 13 321 63 621
Puhkusetasu reserv 0 0
Tööjõukulud kokku 13 321 63 621
Kaudsed abikõlblikud kulud 20% otsestest kuludest 2 664 12 724
Kaudsed abikõlblikud kulud kokku 2 375 11 386
kulud bürootarvetele; 200 720
sidekulud, sealhulgas telefoni- ja postikulu; 400 1 800
infotehnoloogia kulud, sealhulgas kontoritehnika ost, üür, rent ja liising ning serverite, võrkude ja
kontoritehnika hooldus- ja paranduskulud; 280 840
kohaliku tegevusgrupi kontoriruumi kommunaalkulud, sealhulgas kütte-, vee- ja elektrikulud ning ruumi
koristamise kulud;kohaliku tegevusgrupi kontoriruumi rent; 475 1 426
kulud valveteenusele; 0 0



teenustasu pangatoimingu eest; 60 120
asjakohased sõidukulud; 960 6 480
kohaliku tegevusgrupi omandis oleva või kohaliku tegevusgrupi liisitud mootorsõiduki hooldus- ja
remondikulud; 0 0
mootorsõiduki liiklus- ja kaskokindlustus; 0 0
Tegevuspiirkonna elavdamiseks tehtavad kulud kokku 4 320 22 800
strateegia rakendamise ja muutmisega seotud tegevuspiirkonda käsitleva uuringu tellimise kulud; 0 4 800
seminaril, konverentsil, messil või õppereisil osalemise kulud, sealhulgas osavõtutasu ning riigisisese

lähetuse ja välislähetuse kulud 0 3 200
tegevuspiirkonna sidusrühmadele koolituse, seminari, teabepäeva ja muu samalaadse ürituse

korraldamise kulud; 2 800 3 800
 eksperdihinnangu tellimise kulud 300 4 200
koostööorganisatsiooni liikmemaks 1 100 2 200
teabe- ja reklaammaterjali koostamise ja väljaandmise kulud; 120 3 500
koostöö arendamise korral kulutused kingitustele kuni 600 eurot kalendriaastas; 0 100
riigisisese koostööprojekti ettevalmistamise kulud; 0 1 000
Rakenduskava raames tehtavad tegevuskulud kokku 20 016 97 807
Laenu tagasimaksed 13 000 45 000
Põhivara kulum 200 4 700
Kulud kokku 34 078 147 927
Põhitegevuse tulem 80 562 140 379
Finants tulud-kulud 48 273 6 673
Tulem
Lisainfo:
Rakenduskava raames otseste kulude ja kaudsete kulude vahe 289 1 339
Projektide kulud, mis kuuluvad PRIA poolt tasumisele 0 0



LHKK omavahenditest tasumisele kuuluvad projektide kulud 0 0
LHKK omavahenditest tasumisele kuuluvad kulud (laenuintressid) 862 420
Tulem 46 138 58 600


