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AUDRU VALLA EELARVEST PROJEKTITOETUSE TAOTLUSE VORM 
 

ANDMED PROJEKTI KOHTA 

Projekti nimi  

Projekti algusaeg (päev/kuu/aasta): Projekti lõpuaeg (päev/kuu/aasta): 

 

 

ANDMED TAOTLEJA KOHTA 

 

Juriidiline nimetus  

Registrikood (seltsingu puhul 

esindaja isikukood) 

 

Käibemaksukohuslane Jah Ei 

Kuulumine Vabariigi Valitsuse 

tulumaksusoodustustega ja 

avalikes huvides tegutsevate 

ühenduste nimekirja 

Jah Ei 

Pangakonto number  

Juriidiline aadress  

Kontaktaadress  

Veebilehekülg  

Allkirjaõigusliku isiku nimi  

Amet  

Kontakttelefon  

E-posti aadress  

Projektijuhi nimi  

Kontakttelefon  

E-posti aadress  

PROJEKTI 

FINANTSEERIMINE 

 

  

Projekti eelarve   

Taotletava toetuse summa   

Omafinantseering   

s.h. koostööpartnerid   

Partner 1/nimi/   

   

 

 

 

 

 

 

 



PROJEKTI SISU 

I Projekti vajalikkuse põhjendus 
(kirjelda projekti eesmärki ja selgita, kuidas on see seotud nimetatud eesmärkidega) 

(kuni ½ lk) 

 

II Sihtrühm ja oodatav mõju 
(kirjelda projekti sihtrühma ja selle suurust, võimalusel arvuliselt. Kirjelda, kuidas 

projekti tulemused mõjutavad sihtrühma olukorda; laiemalt piirkonna, kogukonna või 

ühiskonna olukorda) (kuni 1/3 lk) 

 

III Tegevused ja ajakava 
(kirjelda projekti tegevusi ning põhjenda projekti tegevuste meetodi, ajakava ja 

toimumiskoha valikut; seost projekti eesmärkidega ja vajalikkust lähtuvalt 

sihtrühmast) (kuni 1/2 lk) 

 

IV Taotleja taust* 
(taotleja organisatsiooni ning senise tegevuse lühikirjeldus, varasem kogemus antud 

valdkonnas) (kuni 1/3 lk) 

* täita taotleja organisatsiooni esmataotluse korral 

 

KINNITUSE ESITAMINE JA INFORMATSIOONI AVALIKUSTAMINE 
1. Kinnitan kõigi esitatud andmete ja dokumentide õigsust ning võimaldan neid 

kontrollida. 

2. Kinnitan, et vastan kõigile rahastaja küsimustele taotluse kohta ja võimaldan 

rahastajal kontrollida taotluse ja taotleja nõuetele vastavust. 

3. Kinnitan, et taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega kuulutatud 

välja pankrotti. 

4. Kinnitan, et taotlejal ei ole kohalike ja riiklike maksude võlga või maksuvõla 

tasumine on ajatatud ning maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksud tasutud 

ajakava kohaselt. 

5. Kinnitan, et kui taotleja on varem saanud toetust Audru valla eelarvelistest 

vahenditest, mis on kuulunud tagasimaksmisele, on tagasimaksed tehtud tähtajaks ja 

nõutud summas. 

6. Kinnitan, et garanteerin projektitoetuse andmiseks nõutava omafinantseeringu. 

7. Kinnitan, et garanteerin projekti tegevuste avalikkuse. 

 

Taotluse menetlemise 

otsusest palun teavitada: 

e-posti teel Ei 

Soovin toetuse kasutamise 

lepingu allkirjastada 

digitaalselt: 

 

Jah 

 

Ei 

Taotleja esindusõigusliku isiku nimi ja allkiri: Kuupäev: 

Lisad: 

1. projekti eelarve vastavalt eelarve vormile; 

2. hinnapakkumused üle 100 eurot maksvate tegevuste läbiviimise korral. 

 

 


