PÄRNU LINNA SOTSIAALPROJEKTIDE
TOETUSE TAOTLUS
TAOTLEJA ANDMED
Juriidilise isiku nimi

Registrikood

Aadress
Faks

Telefon

E-post

Arvelduskonto number
TAOTLEJA ESINDAJA ANDMED
Perekonnanimi

Eesnimi

Funktsioon taotleja juures

Isikukood

Aadress
Faks

Telefon

E-post

PROJEKTI ISELOOMUSTUS
Projekti nimi
Projekti
eesmärk
PROJEKTI
SIHTGRUPP
Projekti
lühikirjeldus

Projekti
tulemus
TAOTLETAV TOETUS
Projekti eelarve
kogumaht 20… a. (kr.)
Toetuse kasutamise aeg

Taotletava toetuse
suurus (kr.)

Taotletava toetuse kasutamise eesmärk
TEISED TOETAJAD
PROJEKTILE TAOTLETAKSE TOETUST KA TEISTEST ALLIKATEST
Organisatsioon
Taotletav toetus (kr.)
Otsus või vastamise tähtaeg
Organisatsioon
Taotletav toetus (kr.)
Otsus või vastamise tähtaeg
TAOTLEJA KINNITUS
Esitatud andmed on tõesed. Olen tutvunud toetuse saamise tingimustega.
KUUPÄEV _____________

TAOTLEJA ALLKIRI

_____________________

Mitme taotleja puhul kirjutab alla projektijuht

TAOTLEJA PEAB KOOS TAOTLUSEGA ESITAMA JÄRGMISED LISAD
1. Projekti sisuline põhjendus (täpne kirjeldus, taotletavad eesmärgid, püstitatud ülesanded,
kasutatavad meetodid, projektis osalejad, toimumise koht, kestvus jms.)
2. Projekti detailne eelarve
Tulud - sponsorid, riiklik toetus, toetus linnalt, Kulud - üürid, töötasud, transport, mitmeomavahendid.
sugused vahendid, rahastamise graafik ja muu
3. Loetelu taotleja kahe viimase aasta tegevustest sh. teostatud projektid (aeg, eelarve kogumaht,
toetuse eesmärk, toetuse andja, toetuse suurus).
4. Tõend Maksuametist maksuvõlgnevuse puudumise kohta

TEADMISEKS TAOTLEJALE
Pärnu Linnavalitsus toetab projekte igal kalendriaastal vastavalt Pärnu Linnavolikogu poolt
kinnitatud linnavalitsuse sotsiaalosakonna eelarvele.
Toetuse taotluse võivad esitada eraõiguslikud juriidilised isikud, kelle eesmärgiks on sotsiaalse
turvalisuse tagamine ning riskigruppidele suunatud teenuste arendamine Pärnu linnas.
Toetatakse riskigruppide toimetulekut toetavaid projekte. Taotleja võib toetust kasutada ainult
projektis ettenähtud kulutuste katteks.
Toetuse taotluste esitamise tähtaeg on neli korda aastas - 10. jaanuariks, 10. aprilliks, 10. juuliks
ning 10. oktoobriks.
Toetuse taotlused vaatab läbi Pärnu Linnavalitsuse hoolekandekomisjon
Toetuse eraldamise otsustab linnavalitsus sotsiaalosakonna ettepanekul ja arvestades Pärnu
Linnavalitsuse hoolekandekomisjoni seisukohta.
Toetuse saajaga sõlmib sotsiaalosakond vastava lepingu. Lepingus sätestatakse:
1) toetuse saamise otstarve ja toetuse maksmise tähtajad;
2) toetuse saaja kohustused toetuse sihipärasel kasutamisel;
3) sotsiaalosakonna õigused toetuse sihipärasel kasutamise kontrollimisel;
4) sanktsioonid lepingu rikkumise korral;
5) aruande esitamise aeg ja kord.
Taotlused esitada Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakonda, Suur-Sepa 16, 80098 PÄRNU
Täiendav info telefonil 44 48 120

