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HÄÄDEMEESTE VALLA EELARVEST MITTETULUNDUSTEGEVUSEKS 

TOETUSTE ANDMISE KORD 

 

 

1. Häädemeeste valla eelarvest mittetulundustegevuseks toetuste andmise kord (edaspidi kord) 

sätestab juriidilistele ja füüsilistele isikutele ning seltsingutele Häädemeeste valla eelarvelistest 

vahenditest mittetulundustegevuseks toetuste taotlemise, taotluste läbivaatamise ning toetuste 

andmise ja toetuste kasutamise üle järelevalve  teostamise korra.   

 

2. Mõisted: 

2.1. mittetulundustegevuse toetusfond käesoleva korra mõistes on Häädemeeste valla 

eelarvelistest vahenditest mittetulundustegevuse toetamiseks ettenähtud rahalised vahendid; 

2.2. toetuseks käesoleva korra mõistes on eraldis mittetulundustegevuse toetusfondist 

mittetulundusliku tegevuse toetamiseks. 

2.3. mittetulundustegevus käesoleva korra mõistes on kasumit mittetaotlevad ettevõtmised, mis 

on reeglina suunatud üldsusele ning mida viivad läbi kodanikeühendused, ettevõtjad või 

üksikisikud. 

 

3. Toetust antakse tegevuseks, mis toimub üldjuhul Häädemeeste valla haldusterritooriumil, mis on 

suunatud Häädemeeste valla elanikele või mis esindab Häädemeeste valda maailmas.  

 

4. Toetuse ülemmäär on üldjuhul kuni 10% valla mittetulundustegevuse toetusfondist.  

 

5. Toetuse taotlemise aluseks on käesoleva korra lisana kinnitatud vormile vastav taotlus, mis 

esitatakse Häädemeeste Vallavalitsusele. Kõik taotlused avalikustatakse Häädemeeste valla 

veebilehel, millel avaldatakse ka andmed taotluste rahuldamise või tagasilükkamise kohta.  

 

6. Taotlustele lisavad taotlejad  täiendavalt  alljärgnevad dokumendid: 

6.1. maksuameti tõendi käibemaksukohuslaseks registreerimise kohta; 

6.2. seltsingu puhul seltsingulepingu koopia; 

6.3. kavandatava tegevuse kirjelduse; 

6.4. kõigi tulude ja kulude eelarve; 

6.5. andmed selle kohta, kellelt ja millises ulatuses on sama tegevuse jaoks veel toetust küsitud 

ja saadud; 

6.6. suurema projekti omaosaluse toetuse või kaasfinantseerimise puhul selle projekti taotluse 

ning eelarve koopia, positiivse toetusotsuse olemasolu korral kinnituskirja või 

rahastuslepingu koopia.  

 

7. Iseseisva projektitaotluse korral peab taotleja omaosalus või kaasosalus või mõlemad kokku 

moodustama vähemalt 10% projekti abikõlblike kulude eelarvest. Suurema projekti oma- või 

kaasosaluse katmise taotluse puhul on täiendav omaosalus soovitatav.  

7.1. Kuni 50 % omaosaluse summast võib olla arvestatud mitterahalisena. Tööjõukulu põhineb 

sel juhul miinimumpalgal, esemete, materjalide jms puhul kasutatakse tegelikke hindu. 

 

8. Taotlusi võetakse vastu ja menetletakse jooksvalt, vastavalt punktides 10 kuni 13 sätestatule. 

 

9. Toetus ei ole mõeldud korraldaja töötasudeks.  



10. Vallavalitsus kontrollib kümne tööpäeva  jooksul esitatud dokumentide vastavust käesolevas 

korras sätestatud nõuetele. Puuduste esinemisel teatab vallavalitsus sellest taotlejale ning annab 

puuduste kõrvaldamiseks kuni 10-päevase tähtaja. Kui taotleja ei kõrvalda nimetatud tähtajaks 

puudusi, tagastatakse talle esitatud dokumendid ning menetlus toetuse määramiseks lõpetatakse.  

 

11. Toetuste määramisel lähtub vallavalitsus järgmistest kriteeriumidest: 

11.1. kavandatava tegevuse kestvus on reeglina kuni üks aasta; 

11.2. tegevus, millele toetust taotletakse, toimub üldjuhul Häädemeeste valla 

haldusterritooriumil või esindab Häädemeeste valda maailmas ning on suunatud 

Häädemeeste valla elanikele või on nende huvides.  

 

12. Vallavalitsus vaatab esitatud taotlused läbi kolme nädala jooksul taotluse vallavalitsusele  

esitamisest ning teeb otsuse toetuse andmise, toetuse suuruse ja toetuse saamise tingimuste 

kohta. Taotluse vallavalitsusele esitamise päevaks korra mõistes loetakse taotluse 

vallavalitsusele üleandmise, posti teel saatmise korral vallavalitsusse saabumise päev.  

 

13. Toetuse andmisest või mitteandmisest teavitab vallavalitsus toetuse taotlejat kirjalikult viie 

tööpäeva jooksul vastava otsuse tegemise päevast.  

 

14. Toetuse saaja on kohustatud esitama vallavalitsusele hiljemalt ühe kuu jooksul pärast toetatud 

tegevuse  lõpetamist aruande rahaliste vahendite kasutamise kohta koos kuludokumentidega 

ning andma hinnangu tegevusele. Vallavalitsusel on õigus vajadusel igal ajal kontrollida toetuse 

kasutamise sihipärasust, nõuda seletusi ja vahearuandeid.  

14.1. Suurema projekti oma- või kaasosaluse või mõlema taotlemisel tuleb aruandele lisada 

kogu projekti kuludokumentide koopiad. 

14.2. Mitterahalise omaosaluse puhul tuleb aruandele lisada allkirjastatud tööajatabelid ja/või 

kinnitused esemeliste annetuste kohta. 

 

15. Toetuse saaja vastutab toetuse sihipärase kasutamise eest.  

 

16. Kui toetuse saaja ei esita käesoleva korra punktis 14 nimetatud dokumente, on vallavalitsusel 

õigus toetus kas osaliselt või täielikult tagasi nõuda ja kahe aasta jooksul mitte toetada selle 

toetuse saaja mittetulunduslikku tegevust. Vastav teave avaldatakse Häädemeeste valla 

veebilehel.  

 


