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HALJALA VALLA EELARVEST TOETUSE TAOTLEMISE AVALDUS 

 

Avalduse vormi täidab taotleja ja esitab Haljala Vallavalitsusele. 

 

TOETUSE LIIK 

 Tegevustoetus    Ühekordne toetus  Projektitoetus 

 

PROJEKTI NIMI (täidetakse ühekordse toetuse korral) 

 

 

PROJEKTI AJAKAVA (täidetakse ühekordse toetuse korral) 

Alguskuupäev Lõpukuupäev kestus kuudes 

   

 

TAOTLEJA ANDMED 

Taotleja nimi:  

Juriidiline vorm (MTÜ, SA, seltsing, 

äriühing): 

 

Registrikood:  

KMKR number:  

Postiaadress:  

Telefon:  

E-posti aadress:  

Veebilehe aadress:  

Pangarekvisiidid:  

Taotleja esindusõiguslik isik:  

Ametikoht või positsioon:  

 

 

EELARVE*   

Üldmaksumus (tegevustoetuse korral eelarve kulude maht, 

ühekordse toetuse ja projektitoetuse korral kogumaksumus, €) 

 

Taotleja omafinantseering (€)  

Kaasfinantseering muudest allikatest (€)   

Taotletav toetus (€)  

Toetuse osatähtsus (%)  (toetus / üldmaksumus  100%)  

*) Lisada tabel „Eelarve ja finantseerijad”. 

 

Taotleja varasema tegevuse kirjeldus (vähemalt ühel taotlemisele eelnenud aastal kui tegevus 

on toimunud varem)  

 

 

 

 



TOETUSE KASUTAMISE KIRJELDUS 

Toetuse vajalikkuse põhjendus, üldine eesmärk ja eeldatav mõju kohalikule arengule (miks on 

tekkinud vajadus või nõudlus käesoleva projekti või kavandatava tegevuse järele, miks on vaja 

taotleda toetust, tegevustoetuse korral organisatsiooni eesmärk ja tegevuse mõju; ühekordse ja 

projektitoetuse korral projekti eesmärk ja mõju)  

 

 

Objekti/tegevuste prioriteetsus ja seos arengukavaga (küla, valla või muu arengukavaga) 

või planeeringuga (väljavõte vastavatest punktidest) 

 

 

Kasusaajad (Kellele tehakse, projekti sihtgrupp. Kas tegevusel on avalik huvi.) 

 

 

Konkreetsed tegevused, mis toetuse kaasabil ellu viiakse, lühikirjeldus. Tegevused peavad 

kattuma esitatud eelarvega. Kui on partnerid, siis kirjeldada partneri panust, kui on 

kaasfinantseerija, siis nimetada.  

 

 

Sündmuse korraldamise toetuse taotlemisel orienteeruv ajakava. Kui on tasuline üritus, siis 

eeldatav piletitulu. 

 

 

TAOTLUSE KINNITAMINE 

 

Olen tutvunud Haljala Vallavolikogu poolt kinnitatud „Haljala valla eelarvest 

mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise korra” kõigi punktidega ja kohustun neid 

täitma, sealhulgas punkti, mis kohustab tagastama saadud toetuse nimetatud korras märgitud 

juhtudel. 

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  
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EELARVE JA FINANTSEERIJAD - tabelina 

 

  EELARVE JA 

FINANTSEERIJAD 

  

  

Taotleja nimi:   

Projekti nimi:   

    

Kulud tegevuste kaupa (vajadusel lisada ridu) 

Finantseerijad 

KOKKU Taotletav 

toetus  

vallalt 

Oma- 

finantseering 

Kaas-

finantseering  

Tegevustoetus kululiik 1 (nimetada)       0 

  kululiik 2 (nimetada)       0 

  kululiik 3 (nimetada)       0 

  kululiik 4 (nimetada)       0 

  kululiik 5 (nimetada)       0 

          0 

  jne       0 

Projektitoetus kululiik 1 (nimetada)       0 

  kululiik 2 (nimetada)       0 

  kululiik 3 (nimetada)       0 

          0 

  jne       0 

Ühekordne ehk 

ürituse toetus kululiik 1 (nimetada)      0 

  kululiik 2 (nimetada)       0 

  kululiik 3 (nimetada)       0 

          0 

  jne       0 

vajadusel lisada 

ridu         0 

KOKKU 0 0 0 0 

 

 
 


