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VÄIKE - MAARJA VALLA EELARVEST TOETUSE TAOTLEMISE AVALDUS 

 

 

TOETUSE LIIK 

 Tegevustoetus .............. aastaks  Ühekordne toetus 

 Projektitoetus  

 

PROJEKTI NIMI (täidetakse ühekordse ja projektitoetuse korral) 

 

 

PROJEKTI AJAKAVA (täidetakse ühekordse ja projektitoetuse korral) 

alguskuupäev lõpukuupäev kestus kuudes 

   

 

TAOTLEJA ANDMED 

Taotleja nimi:  

Juriidiline vorm (MTÜ, SA, seltsing):  

Registrikood:  

KMKR number:  

Postiaadress:  

Telefon:  

E-posti aadress:  

Arvelduskonto nr:  

Projektijuhi nimi:  

 

TAOTLEJA ESINDUSÕIGUSLIKU ISIKU ANDMED 

Nimi:  

Telefon:  

E-posti aadress:  

 

EELARVE  

Üldmaksumus (tegevustoetuse korral eelarve kulude maht, 

ühekordse ja projektitoetuse korral projekti kogumaksumus) 
 

Taotleja omafinantseering   

Kaasfinantseering muudest allikatest   

Taotletav toetus   

Toetuse osatähtsus (%)   

 



TEAVE TAOTLEJA KOHTA 

Ülevaade taotleja senisest tegevusest 

Liikmete arv  

Juhatuse liikmete arv  

Püsivabatahtlike arv  

Ühenduse tegevusse kaasatute arv  

Projektide elluviimiseks saadud 

toetuste arv taotlusele eelneval aastal 

 

Projektide elluviimiseks saadud 

toetuste summa taotlusele eelneval 

aastal 

 

 

 

Kuidas ja milliste kanalite kaudu teavitate kogukonda ja avalikkust projektist, projekti 

tegevustest ja tulemustest ning saadud toetusest? 

 

 

TOETUSE KASUTAMISE KIRJELDUS 

Toetuse vajalikkuse põhjendus (miks on tekkinud vajadus või nõudlus käesoleva projekti või 

kavandatava tegevuse järele, miks on vaja taotleda toetust jne)  

 

 

 

Objekti/tegevuste prioriteetsus ja seos arengukava (küla, valla või muu arengukavaga) või 

planeeringuga (väljavõte vastavatest punktidest) 

 

 

Üldine eesmärk ja eeldatav mõju kohalikule arengule (tegevustoetuse korral organisatsiooni 

eesmärk ja tegevuse mõju; ühekordse ja projektitoetuse korral projekti eesmärk ja mõju) 

 

 

Projekti otsesed eesmärgid ja eeldatav mõju otsestele kasusaajatele (täidetakse ühekordse ja 

projektitoetuse korral) 

 

 



Kasusaajad (kasusaajate arv, sh otsesed ja kaudsed, mis osas kasu saavad) 

 

 

Tegevused ja tulemused (kirjeldada lühidalt projekti tegevusi ja nende mõõdetavat tulemust)  

 

 

 

PROJEKTI JUHTIMINE 

Projektimeeskond ja projekti juhtimine (kuidas toimub projekti juhtimine ühenduses, sh 

tööjaotus, -ülesanded, vastutusalad) 

 

Projektijuhi CV (ei esitata eraldi dokumendina) 

 

 

 

 

TAOTLUSE KINNITAMINE 

 

Kinnitan, et olen tutvunud Väike - Maarja Vallavolikogu poolt kinnitatud määruse 

„Väike - Maarja valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse taotlemise ja 

kasutamise kord” kõigi punktidega ja kohustun neid täitma. 

 

Kinnitan kõigi esitatud andmete õigsust ja võimaldan neid kontrollida. 

 

Kinnitan, et garanteerin toetuse andmiseks nõutava omafinantseeringu. 

 

Kinnitan, et ehitusliku investeeringu korral on meie organisatsioon  investeeringuobjekti 

omanik või omab kasutusõigust ja avaliku kasutamise lepingut investeeringuobjektile 

vähemalt 5 aastaks arvates projekti lõppemisest. 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 

Taotleja esindusõigusliku isiku nimi, allkiri ja kuupäev  

 


