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Toetuse taotlus

I TOETUSE TAOTLEJA
Juriidilise isiku/seltsingu nimi
Registrikood
Postiaadress
Allkirjaõigusliku isiku nimi ja
ametinimetus
Taotlusega seotud kontaktisiku nimi
Kontaktandmed: telefon; e-post
Arveldusarve nr
Kasutatav objekt (katastriüksuse
tunnus)
Andmed avaliku kasutamise lepingu
kohta (lepingu kuupäev, number)
Lisada seltsingu leping, juhul kui
taotleja on seltsing
II TEGEVUSED
Toetuse taotluse nimi
Projekti elluviimise periood (algus ja
lõppkuupäevad)
Toimumise koht
Vallalt taotletav toetussumma
Valla arengusse panustamise eesmärk
(vali vastavalt toetuse liigile ning märgi
vajadusel mitu)

1.1 Ürituse kaudu valla arengusse
panustamise viis:
- Kohalike traditsioonide ja kultuuripärandi
hoidmisega seotud üritus
- Koolituste läbiviimine või elanikkonna
teadmiste tõstmisega seotud üritus
- Kogukonna identiteedi tugevdamise ja
hoidmisega seotud üritus
- Koostöö tugevdamise või arengu
kavandamisega seotud üritus
- Uuenduslik, innovaatiline, esmakordne
üritus piirkonnale
Tegevuse kaudu valla arengusse
panustamise viis:
- Avalikus kasutuses oleva külaplatsi
korrastamine või uue rajatise
ehitus/paigaldamine külaplatsile

Toetuse liik (märgi vajadusel mitu)
Taotlusvooru prioriteedid (märgi
vajadusel mitu)
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- Külamaja renoveerimine, arendus või
haldamine
- Muinsuskaitseliste objektide või piirkonda
iseloomustavate kohtade korrastamine või
loomine
- Tervisespordi rajatiste või virgestusalade
rajamine/ hooldamine
- Piirkonna turvalisust või ohutust tõstvad
soetused ja investeeringud
- Piirkondliku teenuse kvaliteeti tõstvad
soetused või investeeringud
- Uue teenuse osutamise alustamisega
seotud soetused või investeeringud
1.1 üritus
1.2 tegevus
1.1. Tegevused
1.1.1 Külamaja või -platsi haldamisega
seotud tegevused
1.1.2 Külamaja renoveerimine või
külaplatsil oleva ehitise
rajamine/renoveerimine
1.2 Lapsed ja noored
1.3 Väliüritused

III TAOTLUSE SISULINE LÜHIKOKKUVÕTE

1. Projekti ülevaade (eesmärk ja vajalikkuse põhjendus, kogukonna kaasamine,
otsesed ja kaudsed kasusaajad, lühiülevaade taotlejast)
1.1 üritusega seotud info (projektiga rahastatavate ürituse kirjeldus)
1.2 tegevustega seotud info (projektiga rahastavate tegevuste kirjeldus)

IV TEGEVUSE EELARVE
Planeeritavad kulud (taotluse kogusumma osas)
Kululiik
1.1 üritustega seotud kulud
1.2 tegevusega seotud kulud

Kulud kokku
Planeeritavad tulud (taotluse kogusumma osas)

Summa (eurodes)

Tululiik
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Summa
Märkused
(eurodes)

Valla poolt toetus
Taotleja enda osalus
Teiste osapoolte toetused:
Tulud kokku
V Taotleja poolne kinnitus
Siinkohal kinnitan, et taotleja vastab järgmistele tingimustele:
1) taotleja on tasunud riiklikud ja kohalikud maksud ning tal ei ole valla ees muid
võlgnevusi või ajatatud võlgnevuste korral on need tasutud või tasumisel maksegraafiku
kohaselt;
2) taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimis-, saneerimis- ega pankrotimenetlust;
3) taotleja on kasutanud vallalt varem saadud toetust sihtotstarbepäraselt ja esitanud
toetuse kasutamise kohta korrektsed ja tähtaegselt aruanded ning tagastanud kasutamata
jäänud toetuse õigeaegselt ja nõutud summas;
4) samaks otstarbeks ja perioodiks ei ole taotleja toetust taotlenud ega saanud;
5) taotleja majandusaasta aruanne ning muud õigusaktidega nõutavad avalikud
dokumendid on esitatud ja avalikustatud õigusaktides sätestatud korras ja tähtajaks.

Kuupäev...........................................
Allkiri.........................................

