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Lisa 2 

Sillamäe Linnavolikogu 

27.märtsi 2014.a määrusele nr 10 

 

 

KAASFINANTSEERIMISE LEPING 
  

 

 Sillamäel, “___” ___________201_.a    Nr __________________ 

 

 

Sillamäe Linnavalitsus (edaspidi finantseerija), mida esindab Sillamäe linnapea     

___________________, kes tegutseb põhimääruse alusel, 

ning ________________, (edaspidi taotleja), mida esindab _______________, kes tegutseb 

________________ alusel, on sõlminud järgmise kaasfinantseerimise lepingu (edaspidi 

Leping): 

 

 

1. Lepingu ese 

Käesoleva lepingu alusel Finantseerija eraldab Taotlejale finantstoetuse summas 

………………………………….….. eurot eesmärgiga kaasfinantseerida Taotleja 

äriprojekti ning toetada Taotleja äritegevuse alustamist. 

 

2. Toetuse eraldamise kord 

2.1. Kaasfinantseerimine eraldatakse Sillamäe Linnavolikogu …………… a. määrusega 

nr. …. sätestatud korras ja alustel. 

2.2. Kaasfinantseerimine eraldatakse Taotleja kontole nr. …………………..…. 

ülekandega 10 päeva jooksul käesoleva lepingu sõlmimisest. 

 

3. Toetuse eraldamise eeldused: 

3.1. Kaasfinantseerimine kasutatakse projekti nr ……., ……………… (projekti nimetus) 

……………………… teostamiseks. 

3.2. Vastavast toetusfondist või abiprogrammist eraldatakse koos käesolevas lepingus 

määratud toetusega sihtfinantseerimine eeltoodud projekti teostamiseks. 

3.3. Taotleja tagab ettenähtud projekti omafinantseeringu summas 

………………………… eurot. 

 

4. Taotleja kohustused kaasfinantseerimise kasutamisel 

4.1. Kaasfinantseerimist kasutatakse ühe aasta jooksul või projekti lõpetamise tähtajaks. 

4.2. Toetus kasutatakse sihtotstarbeliselt ja lähtudes projekti eesmärkidest. 

4.3. Projekti teostamisega seotud finantsdokumendid säilitatakse 7 aasta jooksul arvates 

projekti lõppemisest. 

4.4. Taotleja esitab finantseerijale lõpparuande projekti elluviimise kohta vastavalt 

Sillamäe Linnavalitsuse  poolt kinnitatud lõpparuande vormile ühe aasta jooksul. 

Aruandluse dokumentide esitamise vajadus on kohustuslik lepingu tingimus. 

Dokumentide vormid on elektrooniliselt kättesaadavad Sillamäe linna koduleheküljel 

aadressil: http://sillamae.kovtp.ee. Aruannete esitamise tähtaega võib pikendada 

seoses projekti kestvuse aja pikendamisega. Aruannete esitamise tähtaja muutmise üle 

otsustab Sillamäe Linnavalitsuse arenguosakond vastavalt taotleja kirjalikule 

avaldusele. 

http://sillamae.kovtp.ee/
http://sillamae.kovtp.ee/
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4.5. Kaasfinantseerimise eest soetatud vara (nii asju kui õigusi) kasutatakse 

sihtotstarbeliselt projekti teostamise ajal ja viie aasta jooksul arvates projekti 

lõppemisest. 

4.6. Taotleja lisab aruandele aruandlusperioodil projektiga seotud tehtud kulusid 

tõendavad dokumendid ja/või nende õigsust tõendavad koopiad. 

4.7. Taotleja on kohustatud andma Sillamäe Linnavalitsuse esimesel nõudmisel 

lisainformatsiooni ja täiendavaid dokumente, mis on seotud projekti realiseerimisega. 

4.8. Taotleja kohustub kõigis oma projekti või kaasfinantseerimist puudutavates 

esinemistes ja sõnavõttudes, trükistes, artiklites ja muudes mis tahes kirjalikes või 

suulistes avaldustes ära märkima Sillamäe linna kui projekti toetaja.  

4.9. Taotleja on kohustatud viivitamatult kirjalikult informeerima Sillamäe Linnavalitsust 

igast kaasfinantseerimisega seotud kohtulikust menetlusest või selle võimalikkusest; 

oma kavandatavast likvideerimisest või ümberkujundamisest; kõikidest asjaoludest, 

mis võivad muuta projekti teostamise võimatuks ja mida tavalise hoolsuse korral 

peaks ette nägema; projekti ellurakendamisega seotud probleemidest; kõigist esitatud 

andmetes toimunud muudatustest või asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada 

toetuse saaja poolt oma kohustuste täitmist, sealhulgas nime, aadressi ja seaduslike 

või volitatud esindajate muutumisest, ümberkujundamisest, pankroti 

väljakuulutamisest või likvideerija määramisest, tegevuse lõpetamisest jms ka siis, 

kui eelnimetatud muudatused on registreeritud Äriregistris või avalikustatud 

massiteabevahendite kaudu. 

 

5. Finantseerija järelevalve 

Finantseerijal on õigus tutvuda enne projekti teostamist, projekti elluviimise ajal ning ka 

pärast projekti lõpetamist kõigi taotleja valduses olevate projektiga seotud 

dokumentidega. 

 

6. Taotleja vastutus  

Finantseerijal on õigus leping ühepoolselt üles öelda ning nõuda eraldatud 

kaasfinantseerimine summa või osa sellest tagastamist juhul kui: 

6.1. taotleja ei ole kasutanud kaasfinantseerimist või osa sellest vastavalt sihtotstarbele, 

sealhulgas on taotleja kasutanud temale eraldatud kaasfinantseerimist käesoleva 

lepingu punktis 1.1. projekti või teiste mistahes struktuurifondide ja/või kohaliku 

omavalitsuse poolt finantseeritavate projektide omafinantseeringu kulude katmiseks 

ja/või kaldutakse ilma finantseerija loata kõrvale mistahes käesoleva lepinguga 

kokkulepitud tingimustest; 

6.2. taotleja on esitanud valeandmeid kaasfinantseerimise taotlemisel või 

kaasfinantseerimise kasutamisel; 

6.3. taotleja ei hoia korras oma projektiga seotud dokumente ning finantseerijal ei ole 

võimalik veenduda, et kaasfinantseerimist kasutatakse vastavalt käesolevas lepingus 

kehtestatud tingimustele; 

6.4. taotleja on sõlminud projekti elluviimiseks lepingud, korraldanud tööd või teostab 

tööde üle järelevalvet viisil, mis ei taga kaasfinantseerimise mõistlikku kasutamist; 

6.5. taotleja ei järgi õigusaktidega projekti tegevusele kehtestatud nõudeid; 

6.6. taotleja ei esita projekti kohta aruandeid finantseerija poolt kehtestatud korras. 

 

7. Lepingu ülesütlemise kord ja tagajärjed 

7.1. Rikkumise tuvastamisel teavitab Finantseerija Taotlejat ja esitab mõistliku tähtaja 

toodud rikkumiste kõrvaldamiseks. Juhul, kui rikkumised jäävad kõrvaldamata 

Finantseerija poolt määratud tähtajaks, Finantseerija oma teatisega ütleb lepingu üles. 

Viimasel juhul Taotleja peab tagastama kaasfinantseerimise summa 30 päeva jooksul 

lepingu ülesütlemisest.  
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7.2. Juhul, kui kaasfinantseerimise summa või osa sellest jääb tagastamata käesoleva 

lepinguga ettenähtud tähtajaks peab Taotleja tasuma Finantseerijale viivist 0,5% 

tähtaegselt tagastamata summast iga tagastamisega viivitatud päeva eest. 

 

8. Lepingu jõustumine ja kehtivusaeg 

8.1. Käesolev leping jõustub allakirjutamise päevast ja lõppeb Poolte poolt oma 

kohustuste nõuetekohase täitmisega. 

8.2. Lepingu muudatused, sealhulgas täiendused ja parandused, vormistatakse kirjalikult 

ning jõustuvad allakirjutamise hetkest, kui pooled ei lepi kokku teisiti. Käesolevat 

lepingut puudutavad suulised kokkulepped ei ole Finantseerijale siduvad. 

 

9. Muud tingimused 

9.1. Vaidlused, mis tekivad lepingu täitmise käigus, lahendatakse läbirääkimiste teel ja 

kokkuleppel. Kui pooled kokkulepet ei saavuta, lahendatakse vaidlus seadusega 

ettenähtud korras Viru Maakohtu Jõhvi kohtumajas. 

9.2. Lepingu sõlmimisega, täitmisega või lõpetamisega seotud dokumendid loetakse 

poolele kättetoimetatuks juhul, kui neid saadeti käesolevas lepingus määratud poole 

aadressile tähtkirjaga ja kirja saatmisest on möödunud 5 päeva. 

9.3. Käesolev leping on koostatud kahes identses eksemplaris, millest üks kuulub pärast 

alla kirjutamist Taotlejale, teine Finantseerijale. 

 

10. Pooled ja poolte rekvisiidid 

 

 

 

Poolte allkirjad 

 

 

 

.......................................    ………………………………… 

Taotleja      Finantseerija 


