Lisa 1
Kinnitatud Lääneranna Vallavalitsuse
14. veebruari 2019 korraldusega nr 97
PROJEKTITOETUSE JA OMAOSALUSE FINANTSEERIMISE TOETUSE TAOTLUS
Lääneranna valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse andmise kohta
TAOTLEJA ANDMED
Juriidiline isik/seltsing
Registrikood/esindaja isikukood
Arvelduskonto nr
Postiaadress
E-post
Telefon
Projektijuhi nimi
Seos taotlejaga
Projektitoetus

Omaosaluse finantseerimise toetus

PROJEKTI NIMI
KESTVUS (algus ja lõpp)
PROJEKTI VALDKOND (märkida x)
Kultuur
Sport
Huvialategevus
Sotsiaaltöö
Keskkonnakaitse
Kodanikukaitse ja turvalisus

Teadus, haridus
Laste- ja noorsootöö
Küla- või seltsielu või muu ühistegevus
Kogudus
Tervis
Muu vallale ja valla elanikele suunatud
mittetulunduslik tegevus

PROJEKTI LÜHIKIRJELDUS (milliste tegevustega, milliseid eesmärke püütakse saavutada ja kellele
on tegevus suunatud)

SEOS VALLA ARENGUKAVAGA VÕI TEISTE VALLA ARENGUDOKUMENTIDEGA
(nimetada ja tõendada väljavõttega vastavast dokumendist või esitada vastavad viited)

PROJEKTI FINANTSEERIMINE
(maksumused näidata täiseurodes)
Projekti kogumaksumus
Taotletava toetuse suurus
Omafinantseeringu suurus
Kaasfinantseeringu suurus (nimetada
kaasfinantseerija(d) ja näidata toetuse
suurus, taotlusele lisada kaasfinantseerija
kinnituskiri)
PROJEKTI EELARVE
(maksumused näidata täiseurodes)
Projekti
kulud
Tegevuse
nimetus
(TN)
Kululiigid

TN1

Kululiigid

TN2

Kululiigid

TN3

KOKKU

Finantseerimisallikad
Lääneranna
valla toetus

Rahaline omafinantseering

Mitterahaline
omafinantseering

Kaasfinantseerija(d)

KOKKU

Kinnitused:
Kinnitan, et olen tutvunud kehtiva mittetulundusliku tegevuse toetuse andmise korraga.
Kinnitan, et vastan mittetulundusliku tegevuse toetuse taotlejale esitatud nõuetele.
Kinnitan, et kõik esitatud dokumendid ja andmed on õiged ja kehtivad.
Kinnitan, et kasutan taotletavat toetust sihipäraselt ja vastavalt kehtestatud nõuetele.
Kinnitan, et olen nõus sõlmima toetuse kasutamise lepingu.
Kinnitan, et olen nõus oma tegevuse kontrollimisega seoses taotletava toetuse kasutamisega.
Kinnitan, et tagan toetuse andmise eelduseks oleva omafinantseeringu osa ja kaasfinantseeringu
korral kinnitan kaasfinantseeringu olemasolu.
Kinnitan, et seltsingu __________________ (nimi ja seltsingulepingu sõlmimise kuupäev)
seltsinguleping on kehtiv ja sellesse ei ole sisse viidud muudatusi.
__________________________________________________________________
Taotleja esindusõigusliku isiku nimi, allkiri ja kuupäev:

Taotlust saab esitada elektrooniliselt vallavalitsus@laaneranna.ee või paberkandjal järgmistele
aadressidele:
Lääneranna Vallavalitsus, Jaama tn 1, Lihula linn, 90302 Pärnu maakond;
Lääneranna valla Hanila teeninduskeskus, Keskuse tee 3, Kõmsi küla, 90102 Pärnu maakond;
Lääneranna valla Koonga teeninduskeskus, Koonga küla, 88401 Pärnu maakond;
Lääneranna valla Varbla teeninduskeskus, Vallamaja, Varbla küla, 88201 Pärnu maakond.

