Alutaguse Vallavolikogu 23.04.2018
määruse nr 44 „Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord“
Lisa 1
(muudetud sõnastuses)

TOETUSE TAOTLUS
I TAOTLUSE REGISTREERIMINE (täidab Alutaguse Vallavalitsus)
Registreerimiskuupäev ja number
Korralduse kuupäev ja number
Toetuslepingu number
Eraldatud toetuse suurus
II TAOTLEJA ANDMED
Taotleja (vabaühenduse, eraisiku) nimi
Registri- või isikukood
Arvelduskonto number
Telefon
E-post
Esindaja nimi
III TOETUSE LIIK (tähistada vastav lahter X-ga)
Tegevustoetus
Projektitoetus
Ürituste toetus
Ühekordne toetus
IV TEGEVUSTOETUSE TOETATAV TEGEVUS (täidab tegevustoetuse taotleja)
Tegevusvaldkond, millele tegevustoetust taotletakse (tähistada vastav lahter X-ga)
Kultuur

Keskkonnakaitse

Sport

Turvalisus

Noorsootöö

Religioon

Külaliikumine

Tervise edendamine

Seltsitegevus ja kohalik omaalgatus

Muu

Tegevusaasta eesmärgid

Planeeritavad tegevused

Tegevuste planeeritavad tulemused

V ÜRITUSTE TOETUSE TOETATAV TEGEVUS (täidab ürituste toetuse taotleja)

Ürituse nimetus
Ürituse kestvuse alg- ja lõppkuupäev
Ürituse toimumiskoht
Ürituse eesmärk
Sihtgrupp
Ürituse vajalikkuse põhjendus
Planeeritud tegevused
Ürituse oodatav tulemus

VI PROJEKTITOETUSE TOETATAV TEGEVUS (täidab projektitoetuse taotleja)

Projekti nimetus
Projekti algus- ja lõpukuupäev
Projekti eesmärk
Projekti vajalikkuse põhjendus
Planeeritud tegevused
Rahastamisotsus olemas?

JAH

EI

Kui ei, siis rahastamisotsuse saamise eeldatav aeg
(kuupäev)
Rahastaja

Programm

Projekti
Projekti omakogumaksumus finantseering

VII ÜHEKORDSE TOETUSE TOETATAV TEGEVUS (täidab ühekordse toetuse taotleja)

Tegevuse nimetus
Tegevuse kestvuse alg- ja
lõppkuupäev
Tegevuse toimumiskoht
Tegevuse eesmärk
Sihtgrupp
Tegevuse vajalikkuse põhjendus
Planeeritud tegevused
Tegevuse oodatav tulemus

VIII SEOS VALLA ARENGUKAVAGA (täidavad kõik taotlejad)
Kirjeldada toetuse taotlusega seotud otseseid ja kaudseid kasusaajaid (kes ja kui palju).

IX EELARVE (täidavad kõik taotlejad)
NB!
* Tegevustoetust eraldatakse üldjuhul mitte rohkem kui 1000 eurot taotlejale ja tegevuseks on olemas taotleja
omaosalus vähemalt 10% ulatuses taotletava toetuse kogumahust;
* Projektitoetust eraldatakse kuni 15% taotletava projekti kogu eelarvest, kuid mitte rohkem kui 1000 eurot;
* Ürituse toetust eraldatakse kuni 50% ürituse kogu eelarvest, kuid mitte rohkem kui 1000 eurot.

TULUD
Vallavalitsuselt taotletav
summa
Taotleja omaosalus
Teised toetajad (kokku)
s.h toetaja (nimi)

KULUD
Kululiik

Summa

Otsuse tegemise aeg

Ühikud ja ühiku
hinnad

Planeeritud kulu (märkida summad)

Kokku
Täiendavad selgitused eelarve tulude ja kulude kohta

LISADOKUMENDID: Toetuse taotlusele tuleb lisada:
1) eelarve osas hinnapakkumised ja muud tõendavad dokumendid;
2) muud taotlusega seotud olulised dokumendid ja materjalid.
Kinnitan, et kõik käesolevas taotluses esitatud andmed on tõesed. Olen tutvunud toetuse saamise
tingimustega.
Taotleja esindusõigusliku isiku nimi ja ametikoht
Kuupäev
Allkiri

Toetuse saaja on kohustatud esitama vormikohase aruande toetuseks saadud rahaliste vahendite
kasutamise kohta toetuslepingus näidatud tähtajaks. Aruandele lisatakse raamatupidamise
algdokumentide ning maksete toimumist tõendavate dokumentide koopiad tehtud kulutuste kohta.
Tegevustoetuse taotlemiseks järgmiseks eelarvesaastaks tuleb esitada taotlus kalendriaasta 1.
novembriks. Projektitoetuse ja ürituste toetuse saamise taotlust võib esitada eelarveaasta jooksul.
Taotlus koos lisadokumentidega esitatakse Alutaguse Vallavalitsusele kas digitaalselt allkirjastatuna
aadressile info@alutagusevald.ee või paberkandjal aadressile Tartu mnt 56, Iisaku alevik, 41101
Alutaguse vald.

