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Rakvere valla ettevõtlustoetuse määramise ja kasutamise  kord

1.Üldpõhimõtted
1.1 Käesolev kord reguleerib Rakvere valla poolt ettevõtjatele ettevõtlustoetuseks
      makstava rahaliste vahendite määramist ja kasutamist.
1.2 Ettevõtlustoetuse eesmärgiks on aidata kaasa väikeettevõtluse arengule Rakvere vallas.
1.3 Ettevõtlustoetuse maksimaalsuurus ühe taotleja kohta on kuni 1500 (üks tuhat viissada)

eurot.
      Ettevõtlusetoetuse summa aastaks määratakse  vallaeelarvega.
1.4 Ettevõtlustoetuse taotleja omafinantseerimine peab moodustama vähemalt 25% projekti 

üldmahust. Omapanus peab olema rahaline.
1.5 Käesoleva korra alusel makstav ettevõtlustoetus on tagastamatu abi. 

2. Toetuse andmise alused
2.1 Ettevõtlustoetust võib kasutada:
2.1.1 masinate, seadmete või muu taotluses esitatud projekti teostamiseks vajaliku
         materiaalse põhivara soetamiseks, sealhulgas transpordi ja seadistamisega
         seotud kuludeks;
2.1.2 tootmis- või teenindushoonete renoveerimiseks;
2.1.3 tehnosüsteemide muutmiseks või väljaehitamiseks;
2.1.4 elektrivõrguga liitumiseks;
2.1.5 olmeelektroonika ja sõiduauto soetamiseks juhul kui olmeelektroonika ja
         sõiduauto on otseselt seotud projekti raames planeeritud teenuse osutamisega;
2.1.6 riiklike ettevõtlustoetuste kaasfinantseerimiseks.

2.2 Ettevõtlustoetust ei või kasutada:
2.2.1 käibevara soetamiseks;
2.2.2 kinnisasja soetamiseks;
2.2.3 hoonete soetamiseks; 
2.2.4 olmeelektroonika ja sõiduauto soetamiseks, välja arvatud juhul kui
         olmeelektroonika või sõiduauto on otseselt seotud projekti raames planeeritud
         teenuse osutamisega;
2.2.5 ettevõtja üldkuludeks;
2.2.6 amortisatsioonikuludeks;
2.2.7 pangagarantiiks;
2.2.8 finants- ja pangakuludeks;
2.2.9 trahvide maksmiseks;
2.2.10 käibemaksu tasumiseks.

2.3 Punkti 2.2 alapunktides loetletud kulusid ei saa näidata projekti finantseerimisel
      ka omafinantseeringuna.

2.4 Kõik toetatavad kulutused peavad olema põhjendatud, läbipaistvad ja detailselt
       kirjeldatud. Toetatavate kulutuste hulka võib arvata ainult neid punkti 2.1
       alapunktides loetletud kulutusi, mis on tehtud alates projekti alguskuupäevast,
       mis ei tohi olla varasem kui Rakvere vallavalitsusele taotluse esitamise kuupäev,
       kuni projekti tegevuste lõppkuupäevani.



3. Toetuse taotlemine ja nõuded taotlejale

3.1 Taotlus toetuse saamiseks esitatakse paberkandjal käesoleva määruse lisas toodud
       taotlusvormil Rakvere Vallavalitsuse kantseleisse. 
3.2 Taotlusi saab esitada igal aastal  2.maiks. Komisjoni ettepanekul võib kuulutada
        teise vooru tähtajaga 1. oktoobril. Taotlusvoor on avatud 1 kuu enne taotluse
        esitamise tähtaega. Hilinenud taotlusi arvesse ei võeta.
3.3 Taotlejaks võib olla Rakvere vallas  olev ettevõtja, kelle ettevõte ei ole kantud
       äriregistrisse varem kui 24 kuud tagasi  taotluse esitamisest.  
3.4  Nõuded taotlejale:
3.4.1 taotlejal peab olema elukoht rahvastikuregistri andmetel Rakvere vallas ja tema
         tegevuskohaks on  Rakvere vald;
3.4.2 taotlejal ei tohi olla taotlemise hetkel maksuvõlga riiklike maksude osas, välja
         arvatud juhul, kui see on ajatatud;
3.4.3 taotleja vastu pole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust;
3.4.4 taotleja ei tohi olla varem saanud Rakvere valla ettevõtlustoetust.

4. Taotleja kohustused
Taotleja on kohustatud:
4.1 vastama taotleja ja taotluse kohta esitatud küsimustele;
4.2 võimaldama teostada taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrolli;
4.3 tagama ettenähtud omafinantseeringu;
4.4 kasutama toetust vastavuses esitatud taotluse ja sõlmitud toetuslepinguga;
4.5 esitama ettenähtud vormil, viisil ja tähtajaks nõutud aruande; 
4.6 viivitamatult kirjalikult informeerima Rakvere Vallavalitsust kõigist muudatustest,
       mis võivad mõjutada projekti elluviimist
4.7 toetust taotlev ettevõtte peab tegutsema vähemalt 2 (kaks) aastat kui tegevuse
      lõpetamine ei ole põhjustatud vääramatu jõu tõttu.

5. Nõuded taotlusele
5.1 Toetuse taotlemiseks täidab taotleja vormikohase taotluse , millele
       lisatakse:
5.1.1 Maksu- ja Tolliameti tõendi maksuvõlgnevuste puudumise või nende
            ajatamise kohta;
5.1.2    investeeringuobjekti omandi- või kasutusõigust tõendavad dokumendid;
5.1.3 kulutuste kalkulatsioonid ja nende aluseks olevad dokumentide koopiad 

(hinnapakkumised, hinnakirjad, eelarved);
5.1.4 juhtorgani liikme või liikmete või füüsilisest isikust ettevõtja CV;
5.1.5 olemasolevate kehtivate tegevuslubade ja litsentside andmed.

6. Taotluse menetlemine
6.1 Taotluse menetlemine koosneb selle registreerimisest, läbivaatamisest,  taotluse
       hindamisest ning taotluse rahuldamisest või rahuldamata jätmisest.

7. Taotluse registreerimine ja läbivaatamine
7.1 Taotlus registreeritakse Rakvere Vallavalitsuses.
7.2 Taotlus vaadatakse läbi Rakvere Vallavalitsuse poolt määratud ametniku poolt 5
       tööpäeva jooksul peale taotluse esitamise tähtaja möödumist.
7.3 Taotluse läbivaatamise käigus kontrollitakse taotluse vastavust käesoleva korra



       nõuetele ning kõikide nõutud lisade olemasolu.
7.4 Kui taotluse läbivaatamisel avastatakse seal esinevaid ebatäpsusi, teatatakse
      sellest viivitamatult taotlejale ja antakse puuduste kõrvaldamiseks 10
      kalendripäeva.
7.5 Kõik nõuetele vastavad taotlused esitatakse hindamiseks Rakvere Vallavolikogu
      Arengu- ja ettevõtluskomisjonile.

8. Taotluse hindamine
8.1 Taotlust hindab Rakvere Vallavolikogu Arengu- ja ettevõtluskomisjon. 
8.2 Hindamiskriteeriumiteks on: 

1) taotluses esitatud projekti teostatavus 1-10 (võimalik punktide määr);
2) projekti mõju valla arengule 1-5 (võimalik punktide määr);

      3)   projekti vastavus Rakvere valla arengukavale 1-5 (võimalik punktide määr);
4) projekti käigus loodavad töökohad 1-10 (võimalik punktide määr).

8.3  Vajadusel võib taotletava projekti kohta tellida eksperthinnang.
8.4 Hindamist teostavad Arengu- ja ettevõtluskomisjoni liikmed iseseisvalt. Saadud
       punktid summeeritakse ning saadakse punktide summa, mille alusel reastatakse
       projektide rahastamine. Arengu- ja ettevõtluskomisjon esitab projekti taotlused
       koos hindamistulemustega Rakvere Vallavalitsusele.

9. Taotluse rahuldamine või rahuldamata jätmine.
9.1 Ettepaneku taotluse rahuldamise või mitterahuldamise kohta teeb Rakvere
      Vallavolikogu Arengu- ja ettevõtlusekomisjon hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul
       peale taotluse esitamise tähtaja möödumist.
9.2 Rakvere Vallavalitsus teeb taotluse rahuldamise või mitterahuldamise otsuse
      Rakvere Vallavolikogu Arengu- ja ettevõtluskomisjoni hindamistulemuste alusel
     10 (kümne) kalendripäeva jooksul.
9.3 Rakvere Vallavalitsus teavitab taotlejat taotluse rahuldamise või mitterahuldamise
      otsusest 5 tööpäeva jooksul. Mitterahuldamise otsusele lisatakse taotluse
      mitterahuldamise põhjendused.

10. Taotluse finantseerimine
10.1 Taotluse rahuldamise otsuse saanud taotleja sõlmib Rakvere Vallavalitsusega
         lepingu toetuse saamiseks.
10.2 Toetussumma ülekandmise aluseks taotlejale on Rakvere Vallavalitsuse vastav
         korraldus.

11. Rakvere Vallavalitsuse õigused
11.1 Rakvere Vallavalitsusel on õigus:

1) kontrollida ettevõtlustoetuse kasutamise vastavust taotlusele, käesolevale korrale ja 
toetuslepingule.

2) nõuda toetuslepingu peatamist ja eraldatud toetuse osalist või täielikku tagastamist 
juhul kui ettevõtlustoetust on kasutatud mittesihipäraselt või ettevõtja lõpetab oma 
tegevuse enne kahe aasta möödumist toetuslepingu sõlmimise päevast.
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