
LISA 

Audru Vallavolikogu 07.04.2016 

määrusele nr 16 

 
PROJEKTITOETUSE ERALDAMISE LEPINGU ÜLDTINGIMUSED 

 

Audrus _________________________/kuupäev/. 

 

Audru Vallavalitsus (edaspidi Toetuse andja), registrikoodiga 75014296, asukohaga Pärna allee 7 Audru 

vald 88301 Pärnumaa, mida esindab __________________________________ ja 

________________________ /vabaühenduse nimi/, registrikoodiga ___________________, asukohaga 

_______________________________________________, Audru vald, Pärnumaa, mida esindab 

____________________________ (edaspidi Toetuse saaja), edaspidi nimetatud ka eraldi Pool või koos 

Pooled, sõlmisid käesoleva projektitoetuse eraldamise lepingu (edaspidi Leping) alljärgnevas:  

 

1. Üldsätted 

1.1. Lepingu sõlmimisel ja täitmisel juhinduvad Pooled lisaks Lepingus sätestatule Audru Vallavolikogu 

07.05.2015. a määrusest nr ____ “Vabaühendustele toetuse andmise tingimused ja kord” (edaspidi Määrus), 

Audru Vallavalitsuse ___________________/kuupäev/ korraldusest nr ______ 

“_____________________________________“/õigusakti pealkiri/ ja Toetuse saaja 

_______________/kuupäev/ projektitoetuse taotlusest (edaspidi Taotlus). 

1.2. Leping on projektitoetuse vallaeelarvest väljamakse tegemise alusdokumendiks. 

 

2. Toetuse andja 

2.1. Toetuse andja eraldab ________/aasta/ vallaeelarvest _______________________/projekti nim/ 

(edaspidi Projekt) läbiviimiseks toetust summas ___________ (summa sõnadega) eurot (edaspidi Toetus). 

2.2. Toetuse andja kohustub Toetuse välja maksma Toetuse saaja poolt näidatud arveldusarvele 2 nädala 

jooksul pärast Lepingu jõustumist. 

2.3. Toetuse andjal on õigus kontrollida Toetuse kasutamise vastavust Lepingule, sh nõuda Toetuse saajalt 

Projekti kohta sisulise vahearuande ja/või Toetuse kasutamisega seotud dokumentide esitamist. 

 

3. Toetuse saaja 

3.1. Toetuse saaja kohustub Toetust kasutama Lepingus ja Taotluses nimetatud eesmärgil ja tingimustel. 

3.2. Toetuse saaja kohustub projekti kajastavates või tutvustavates trükistes, materjalides, veebilehes ja 

muus sellises kohas märkima viite: „Projekti rahastab Audru vald“ või kasutama Audru valla vapi kujutist. 

3.3. Toetuse saaja kohustub esitama Toetuse andjale aruande Toetuse kasutamise kohta Toetuse andja poolt 

kehtestatud vormi kohaselt koos kuludokumentide koopiatega ja pangakonto väljavõttega hiljemalt kuu aja 

jooksul pärast Projekti lõppemist. 

3.4. Toetuse saaja kohustub Toetuse tagastama, kui:  

3.4.1. Toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;  

3.4.2. Toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid; 

3.4.3. tegevust, mille jaoks Toetus eraldati ei toimunud; 

3.4.4. Toetuse saaja jätab esitamata punktis 3.3 nimetatud aruande. 

 

4. Lõppsätted 

4.1. Lepingu tingimusi saab muuta Poolte kirjaliku kokkuleppega, mis kuulub Lepingu juurde ja on selle 

lahutamatuks osaks. 

4.2. Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse seaduses sätestatud korras. 

4.3. Leping on koostatud kahes eksemplaris, millest kummalegi Poolele jääb üks originaaleksemplar. 

 

Toetuse andja:       Toetuse saaja: 

           

       

___________________     ___________________     

        

 

       Arveldusarve nr  


