PAIKUSE KULTUURIRAHASTU

Lisa 3 Paikuse Vallavolikogu
22.01.2007 määrusele nr 4

PROJEKTI TOETUSE

LEPING Nr. ______________
Käesolev leping on sõlmitud Paikuse Vallavalitsuse, registrikood 75001052, edaspidi
Vallavalitsus, keda esindab ................................, ja ................................, isiku- või registrikood
..............................., edaspidi Toetuse saaja, vahel, keda lepingus edaspidi eraldi nimetatakse
"pool" või ühiselt "pooled".
I Üldtingimused
1. Käesoleva lepingu eesmärgiks on sätestada Poolte õigused ja kohustused Paikuse
Kultuurirahastu toetuse kasutamisel.
2. Toetuse saaja on avaldanud soovi saada kultuurirahastult toetust vormikohase taotluse
esitamisega kultuurirahastule Toetuse saaja kinnitab, et kõik taotluses esitatud andmed on õiged.
3. Kultuurirahastu ekspertgrupp ja Vallavalitsus on punktis 2 märgitud taotluse läbi vaadanud ja
teinud selle kohta otsuse mille sisu on sätestatud lepingu II osas.
II Toetuse summa ja selle kasutamine
4. Kultuurirahastu annab Toetuse saajale projekti toetuseks ........................................... krooni,
mis ei kuulu Kultuurirahastule tagastamisele tingimusel, et Toetuse saaja täidab kõik lepingus
toodud kohustused.
5. Toetuse kasutamise eesmärk on ....................................................................................................
6. Toetuse kasutamise aeg on ................................................................... (edaspidi ajavahemik).
Ajavahemik on periood, mille jooksul Toetuse saaja kasutab toetuseks saadud raha. Ajavahemiku
alguseks/lõpuks loetakse esimese/viimase projektis ettenähtud kulutuse tegemine ja/või
sündmuse toimumine.
7. Toetus makstakse välja Toetuse saaja arvelduskontole kümne tööpäeva jooksul alates
käesoleva lepingu jõustumisest.
III Poolte õigused ja kohustused
8. Toetuse saaja kohustub:
8.1. kasutama toetust taotluses ja käesoleva lepingu punktis 5 näidatud eesmärgil. Vallavalitsusel
on õigus mittesihipäraselt kasutatud toetussumma või selle osa tagasi nõuda.
8.2. kasutama toetussummat käesoleva lepingu punktis 6 näidatud ajavahemiku jooksul.
8.3. esitama ühe kalendrikuu jooksul pärast tähtaja lõppemist Vallavalitsusele vormikohase
finants- ja sisulise aruande toetuse kasutamise kohta. Aruande vorm on kättesaadav Paikuse
Vallavalitsuse kantseleis interneti leheküljel www.paikuse.ee. Andmekandja (näiteks trükis,
raamat, CD, DVD, VHS jms) väljaandmiseks eraldatud toetuse aruandele tuleb lisada ka üks
eksemplar andmekandjast ja see jääb Paikuse vallale.
8.4. käesoleva lepingu rikkumise korral toetuse kasutamata jäägi või mittesihipäraselt kasutatud
osa Vallavalitsuse nõudes sätestatud tähtajal tagasi maksma.
8.5. Järgima Paikuse Vallavolikogu 22. jaanuari 2007 määrust nr 4 “Paikuse Kultuurirahastu”.
9. Vallavalitsus kohustub
9.1. maksma välja toetussumma vastavalt lepingu punktile 7.
9.2. vaatama 90 päeva jooksul läbi esitatud aruande. Toetuse kasutamise tingimuste või aruande
esitamise juures ilmnenud puududuste korral kohustub Vallavalitsus Toetuse saajat teavitama.

10. Vallavalitsusel on õigus:
10.1. keelduda toetuse väljamaksmisest, kui Toetuse saajal on Kultuurirahastu ees varasemast
täitmata kohustusi.
10.2. nõuda käesoleva lepingu rikkumise korral toetuse tagastamist või leppetrahvi kuni 5
protsenti toetuse summast.
10.3. nõuda viivist 7 protsenti aastas toetuse tagastamisega viivitatud aja eest. Toetus tuleb
tagastada vastavalt Vallavalitsuse poolt saadetud nõudes näidatud tähtajale. Tähtaja jooksul
mittetagastamisel tekib Toetuse saajal viivise maksmise kohustus.
10.4. avalikustada võlglaste nimed.
10.5. nõuda välja kontrollimiseks kõiki toetuse kasutamisega seotud raamatupidamisdokumente.
IV Lepingu lõppemine
11.Käesolev leping lõpeb:
11.1. Toetuse saaja poolt esitatud aruande aktsepteerimisega Kultuurirahastu ekspertgrupi ja
Vallavalitsuse poolt.
11.2. Poolte kokkuleppel tingimusel, kui Toetuse saaja tagastab Vallavalitsusele toetussumma.
12. Vallavalitsusel on õigus käesolev leping ühepoolselt üles öelda:
12.1. kui Toetuse saaja ei täida käesoleva lepingu punktis 8 sätestatud enesele võetud kohustusi.
12.2. kui Toetuse saaja on esitanud valeandmeid.
13. Käesoleva lepingu erakorralisel ülesütlemisel punkti 12 alusel on Vallavalitsusel õigus
rakendada punktis 10 sätestatut.
V Muud tingimused
14. Käesolev leping jõustub Toetuse saaja poolt allkirjastatud lepingu tagastamisel
Vallavalitsusele.
15. Kui Toetuse saaja ei ole lepingut Vallavalitsusele tagastanud enne punktis 6 näidatud toetuse
kasutamise ajavahemiku algust, on Vallavalitsusel õigus lepingust taganeda ja toetussumma
Kultuurirahastu ekspertgrupi ettepanekul ümber jagada.
16. Lepingutingimuste muutmine on võimalik Poolte kirjalikul kokkuleppel ja see vormistatakse
käesoleva lepingu lisana.
17. Käesolevast lepingust tulenevad vaidlused lahendavad Pooled läbirääkimiste teel.
Kokkuleppe mittesaavutamisel on kummalgi poolel õigus pöörduda kohtusse.
18. Käesolev leping on sõlmitud kahes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris millest
kummalegi poolele jääb üks eksemplar.

Paikuse Vallavalitsus
Pärnade pst 11 Paikuse 86602
Telefon ________________________
_________________________
E-post _________________________

Toetuse saaja
Aadress
Telefon

____________________________ ( allkiri)

_________________________ ( allkiri)

E-post _________________________

