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FINANTSEERIMISE LEPING 

Narvas, , 2006. a.	 Nr . 

Narva Linnavalitsus (edaspidi Finantseerija), mida esindab Narva Linna Arenduse ja 
Okonoomika Ameti direktor Georgi Ignatov, kes tegutseb pohimaaruse alusel, ning 
..•... ••.... .•. (registrikood ), (edaspidi Toetuse saaja), 
mida esindab , kes tegutseb alusel, kokku 
Pooled, on solminudjargmise lepingu (edaspidi Leping): 

1. Lepingu ese 
1.1	 Lepingu esemeks on ettev6tlusinkubatsiooniteenuste osutamise projekti 

toetamine Narva linna eelarveliste rahaliste vahendite sihtotstarbelise 
kasutamise abil vastavalt kehtivale 2006 Narva Linnavolikogu 
maarusega nr kinnitatud ettev6tlusinkubatsiooniteenuste osutamise 
projektide toetamise korrale (edaspidi Kord). 

1.2	 Lepingu solmimiscl lahtuvad Pooled Korrast. 

2. Poolte kohustused 
2.1. Finantseerija kohustub finantseerima toetuse saajat taotluse rahuldamise otsuse nimetatud 
summas (edaspidi Toetus) vastavalt Karras satestatud tingimustele ja reeglitele. 
2.2	 Toetuse saaja kohustub: 
2.2.1. jargima Korras, Lepingus ja taotluse rahuldamise otsuses terna suhtes kehtivaid 

satteid ning taitma Korras, kaesolevas Lepingus, taotluse rahuldamise otsuses ja 
teistes 6igusaktides satestatud kohustusi; 

2.2.2. ellu viima projekti .... (edaspidi Projekt) jargmiseks tahtajaks: .... 

3. Finantseer-ija jarelvalve 
Finantseerijal on 6igus tutvuda Projekti elluviimise ajal ning ka parast Projekti 
l6petamist k6igi toetuse saaja valduses olevate dokumentidega, sealhulgas ka 
Toetuse saaja raamatupidamis- ja finantsdokumentidega, millel on Finantseerija 
hinnangul tahtsust toetuse sihtotstarbelise ja t6husa kasutamise hindamisel, ning 
samuti Projekti realiseerimise faktilise tulemustega. 

4. Lepingu lopetamine ja tagasimaksmise kohustus 
4.1.	 Finantseerijal on 6igus igal ajal Leping iihepoolselt 5 (viie) toopaevase 

etteteatamistahtajaga l6petada ning n6uda Toetuse v6i osa sellest tagasi juhul kui 
Toetuse saaja ei jargi Korras, Lepingus v6i taotluse rahuldamise otsuses terna 
suhtes kehtivaid satteid, rikub temale Korra, Lepingu v6i taotluse rahuldamise 
otsusega pandud kohustusi v6i mingil muul viisil hoidub k6rvale Korra, Lepingu 
v6i taotluse rahuldamise otsusega satestatud tingimuste taitmisest, 

4.2.	 Toetuse saaja kohustub tagastama Toetuse 10 (kiimme) toopaeva jooksul parast 
Finantseerijalt vastavasisulise n6udmise saamist. Tagasi ei pea maksma 

Finantseerija	 _ Toetuse saaja _ 



sihtotstarbeliselt kulutatud summasid, juhul kui see on dokumentaalselt 
t6estatud ning Finantseerija aktsepteerib kuludokumente. 

4.3.	 Lepingu lopetamisel mistahes p6hjusel, kaasa arvatud Lepingu kehtetuse korral, 
kohaldatakse ka parast Lepingu lopetamist neid Lepingu satteid, mis oma 
olemuse t6ttu satestavad Poolte 6igusi ja kohustusi parast Lepingu 16petamist. 

5. Lepingu joustumine ja kehtivusaeg
 
Lepingj6ustub allakirjutamise paevast ja kehtib kuni 2006.
 

6. Lepingu muutmine
 
Lepingu muudatused, sealhulgas taiendused ja parandused, vormistatakse kirjalikult
 
ning nad joustuvad allakirjutamise hetkest, kui Pooled ei lepi kokku teisiti. Lepingut
 
puudutavad suulised kokkulepped ei ole Finantseerijale siduvad.
 

7. Muud tingimused
 
7.1.	 Vaidlused, mis tekivad Lepingu taitmise kaigus, lahendatakse labiraakimiste teel 

ja kokkuleppel. Kui Pooled kokkulepet ei saavuta, lahendatakse vaidlus 
seadusega ettenahtud korras. 

7.2.	 Leping on koostatud kolmes identses eksemplaris, millest kaks jaavad parast 
allakirjutamist Finantseerijale ja iiks Toetuse saajale. 

9. Poolte allkirjadja andmed: 

Finantseerija	 Toetuse saaja 

Narva Linna Arenduse ja Okonoomika Arnet 
Aadress: Peetri plats 3-7, Narva 20308 
Tel: 35 99°40, Faks: 35 99°42 

Georgi Ignatov 
Direktor 

Finantseerija	 _ Toetuse saaja _ 


