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SAARDE VALLA EELARVEST ETTEVÕTLUSALASTE PROJEKTIDE KONKURSI TOETUSE
TAOTLEMISE AVALDUS

Avalduse vormi täidab taotleja ja esitab allkirjastatult, paberkandjal või elektrooniliselt Saarde
Vallavalitsusele.
TAOTLEJA ANDMED
Taotleja nimi:
Juriidiline vorm:
Registrikood:
Registreerimise kuupäev:
KMKR number:
Postiaadress:
Telefon:
E-posti aadress:
Veebilehe aadress:
Pangarekvisiidid:
TAOTLEJA ESINDUSÕIGUSLIKU ISIKU ANDMED
Ees- ja perekonnanimi:

Esinduse alus (dokumendi nimetus):

Ametikoht või positsioon:

Telefon:

E-posti aadress:

PROJEKTI NIMI

PROJEKTI TEOSTAMISE ASUKOHT

PROJEKTI AJAKAVA
alguskuupäev

lõpukuupäev

kestus kuudes

PROJEKTI KIRJELDUS
Projekti taustainfo (ülevaade probleemidest, miks on tekkinud vajadus või nõudlus käesoleva projekti või
kavandatava tegevuse järele, miks on vaja taotleda toetust, millised eeltööd on tehtud, milleks toetust plaanitakse
kasutada jne)

Projekti üldeesmärk ja otsesed eesmärgid (kirjeldus, mida konkreetse projekti elluviimisega saavutada
soovitakse)

Projekti lühikirjeldus (projekti tegevuste üldine kirjeldus)

Objekti/tegevuste prioriteetsus ja seos arengukavadega, planeeringutega (väljavõte vastavatest punktidest)

Projekti kasusaajad ja eeldatav mõju kohalikule arengule (loodavate töökohtade arv; uued teenused ja tooted
jne)

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

Tegevus 1:
Tegevus 2:
Tegevus 3:
jne

Mitu inimest ettevõttes kokku töötab?

Mitu uut töökohta projekti tulemusena luuakse.

Varasem projekti elluviimise kogemus (projekti nimi,
elluviimise aasta, finantseerija)

PROJEKTI EELARVE ja FINANTSEERIMISE ALLIKAD
(täidetakse ümardatult kroonides sente märkimata)
Üldmaksumus (kr)
Taotleja omafinantseering (kr)
Kaasfinantseering muudest allikatest (kr)
Taotletav toetus (kr)
Omafinantseeringu osatähtsus (%)
(omafinantseering / üldmaksumus
Tegevus

(peab vastama tegevustele
tabelis „Projekti kirjeldus”)

100%)
Omafinantseering

Kaasfinantseering

Toetus Saarde
valla eelarvest

Kokku

Tegevus 1: (nimetada)
Tegevus 2:
jne

TAOTLUSE KINNITAMINE
Olen tutvunud Saarde Vallavolikogu poolt kinnitatud „Saarde valla eelarvest ettevõtlusalaste
projektide toetuse taotlemise, andmise ja kasutamise kord ” kõigi punktidega ja kohustun neid
täitma.
Kinnitan, et kõik käesolevas taotluses esitatud andmed on õiged ning esitatud dokumendid on
kehtivad ja ehtsad ning on tagatud vahendid oma- ja kaasfinantseeringuks.

________________________________________________________________
Taotleja esindusõigusliku isiku nimi, allkiri ja kuupäev

