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Lisa 3 

Ettevõtlustoetuse L E P I N G nr  

 

Pürksi küla / Birkas                                   “..” ... 2016 

 

......, registrikood ......., keda esindab ......., edaspidi nimetatud Toetuse andja ja .......... 

registrikood ........., keda esindab ............, edaspidi nimetatud Taotleja, ning keda nimetatakse 

edaspidi käesolevas lepingus Pool või koos Poolteks, sõlmisid alljärgneva lepingu: 

 

1. Lepingu ese 

1.1. Toetuse andja “..” ..201... a otsusega on Taotlejale eraldatud toetust kuni ......... (.......) 

eurot. 

1.2 Toetuse kasutamise sihtotstarve on: ..........................(taotlus Lisa 1). 

1.3 Toetuse väljamaksmine toimub tegelike kulude põhjal maksetaotluse (Lisa 2), 

kuludokumentide ja kulude tasumist tõendavate maksekorralduste alusel. 

 

2. Poolte õigused 

2.1. Toetuse andjal on õigus: 

2.1.1. nõuda Taotlejalt toetuse sihtotstarbelise kasutamise kohta täiendavate dokumentide 

esitamist või kontrollida muul viisil Taotleja poolt raha kasutamist; 

2.2. Taotlejal on õigus: 

2.2.1. kasutada sihtotstarbeliselt lepingu punktis 1 nimetatud toetust; 

2.2.2. loobuda igal ajal toetuse kasutamisest. 

 

3. Poolte kohustused  

3.1. Taotleja kohustub:  

3.2.1. kasutama saadud toetust sihtotstarbeliselt ning lepingu kehtivusajal; 

3.2.2. esitama toetuse saamiseks tehtud kulutustel põhineva maksetaotluse;  

3.2.3. Toetuse kasutamisega seotud muudatused Toetuse andjaga kooskõlastama. 

 

3.1. Toetuse andja kohustub: 

3.1.1. maksetaotluse läbi vaatama ja taotluses märgitud pangakontole ülekande tegema 14 

tööpäeva jooksul; 

3.1.2. täiendavate dokumentide nõudmisel andma Taotlejale dokumentide esitamiseks kirjaliku 

tähtaja; 

3.1.3. lepingu punkti 2.1 alapunktis 2.1.2 nimetatud kontrolli teostamisel teatama Taotlejale 

kirjalikult kontrollimiseks pädevad ametiisikud. 

 

4. Maksetaotluse rahuldamata jätmine 

4.1. Toetuse andjal on õigus jätta maksetaotlus rahuldamata osaliselt või täies ulatuses juhul, 

kui: 

4.1.1. Taotleja on teostanud mittesihtotstarbelisi kulutusi; 

4.1.2. Taotleja on esitanud toetuse taotlemisel või maksetaotluses valeandmeid; 

4.1.3. Taotleja ei ole võimaldanud kontrollida taotluse sihtotstarbelist kasutamist; 

4.1.4. Taotleja ei ole täitnud käesolevas lepingus sätestatud tingimusi. 

4.2 Maksetaotluse rahuldamata jätmise kohta esitab Toetuse andja Taotlejale kirjaliku vastuse 

10 tööpäeva jooksul. 

 



5. Lepingu kehtivus 

5.1 Leping jõustub selle Poolte poolt allakirjutamise päevast ja kehtib kuni .................... 

5.2 Peale lepingu lõppemist tehtud kulutused ei ole abikõlbulikud ning neid ei rahuldata. 

 

6. Lepingu muutmine 

Käesoleva lepingu muutmine toimub poolte kirjalikul kokkuleppel ning muudatused jõustuvad 

kokkuleppele allakirjutamise momendist või kokkuleppes sätestatud tähtajal. 

 

7. Vaidluste lahendamine 

Käesoleva lepingu täitmisel tekkivad erimeelsused lahendatakse eelkõige Poolte vaheliste 

läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Pärnu Maakohtus. 

 

8. Muud sätted 

Käesolev leping on koostatud kahes identses, võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, 

millest üks jääb Toetuse andjale ja teine Taotlejale. 

 

9. Poolte rekvisiidid ja allkirjad  

 

Toetuse andja:                                        Taotleja: 

 

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ettevõtlustoetuse lepingu nr  

Lisa 2 

 

 

MAKSETAOTLUS TOETUSE VÄLJAMAKSMISEKS 

 

1. TAOTLEJA ANDMED 

Ärinimi 

Registrikood 

Esindaja ees- ja perekonnanimi 

Kontakttelefon ja e-posti aadress 

 

2. ELLUVIIDUD TEGEVUSE KIRJELDUS 

Projekti nimi 

Toetatava tegevuse nimetus 

Toetatava tegevuse elluviimise aeg 

Ülevaade elluviidud tegevusest ja saavutatud tulemustest 

 

3. ESITAN MAKSETAOTLUSE TOETATAVA TEGEVUSE ELLUVIIMISE RAHASTAMI SEKS  

 

SUMMAS: ..................eur  

 

(MAKSETAOTLUSELE LISATAKSE KULUDOKUMENTIDE JA TASUMIST TÕENDAVATE 

MAKSEKORRALDUSTE KOOPIAD) 

 

Projektikulud tegevuste kaupa 
Oma-

finantseering 
Valla toetus Kokku 

1.    

2.    

3.    

    

    

Kokku  EUR EUR EUR 

 

 

ESINDUSÕIGUSLIKU ISIKU NIMI, ALLKIRI JA KUUPÄEV 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Allkirjastades kinnitan, et kõik maksetaotluses deklareeritud kulud on tasutud ning vastavad 

projekti taotluse rahuldamise otsusele.        

     

 


