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Taotlus esitatakse Tallinna kodulehel ISETEENINDUSKESKKONNAS
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Toetuse taotluse esitamine
Iseteeninduses
Taotleja andmed
Taotluse lisamist alustatakse lehelt „Tegevustoetused“
Valitakse ametiasutus, kellelt toetust taotletakse
Esmakordsel taotluse esitamisel märgitakse taotleja registrikood - taotluse salvestamisel
päritakse andmed Äriregistrist ja salvestatakse infosüsteemi
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Taotleja ja taotleja esindaja andmed
Taotleja

esindajaks

määratakse taotluse

salvestamisel

füüsiline isik, kes esitab

Iseteeninduskeskkonnas taotleja nimel taotlust
Taotleja esindaja võib olla juhatuse liige. Kui taotleja esindaja ei ole juhatuse liige, siis tuleb
esitada esindusõigust tõendav volikiri

Nõuded volikirjale:
 volikirja tekstis volitatakse volitatavat personaalselt esindama organisatsiooni või
teostama tema nimel tehinguid.
 volitatu nimi ja perekonnanimi trükitakse suurtähtedega nimetavas käändes koos
isikukoodiga
 märgitakse volitatava kontakttelefon ja e-posti aadress
 märgitakse volikirja kehtivusaja algus-ja lõppkuupäev
 viide – volikiri on ilma edasivolitamise õiguseta
 volitaja nimi, perekonnanimi, ametinimetus ja allkiri
 volikirja koostamise kuupäev
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Andmed toetuse kohta
Sisestatakse taotletava toetusega seotud andmed

Taotletava toetuse eelarve andmed
Sisestatakse toetuse eelarveelemendid
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Taotluse salvestamine
Taotluse salvestamiseks klikitakse nupule „Salvesta“

NB! Pärast põhitaotluse vormi salvestamist avaneb alajaotus lisad – „Eelarve“ ja „Muud lisad“

Lisad - „Eelarve“ ja „Muud lisad“
Täidetakse taotluse lisa „Eelarve“
Muude lisadena saab süsteemi üles laadida täiendavat infot failidena
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Muud lisad
Muud lisad laetakse süsteemi üles failidena, soovitatav failiformaat on pdf

Lisada järgmised dokumendid:
1.

laagri vormikohane ajakava;

2.

laagri vormikohane tegevuskava;

3.

noorte püsilaagri puhul noorte püsilaagri tegevusloa koopia;

4.

noorte projektlaagri tegevusluba valla- või linnavalitsuselt, mille territooriumil
laagrit korraldatakse;

5.

laagri kasvatajate kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad;

6.

kui laagris on rohkem kui üks rühm (15 noort), tuleb esitada laagri juhataja
kvalifikatsiooni tõendava dokumendi koopia,

7.

majutusteenuse pakkuja kinnituskiri projektlaagri korraldamise koha ja aja
broneerimise ning noorte arvu kohta;

8.

puudega noortele suunatud laagri puhul taotleja kinnituskiri sihtrühma kohta;

9.

telklaagrite puhul koopia dokumendist, mis tõendab laagripaiga vastavust
tervisekaitse- ja ohutusnõuetele;

10.

taotleja volitatud isiku esindusõigust tõendav dokument (volikiri).

Näide:

6

Eelarve tabel
kulud liikide kaupa lisatakse modaalaknas, mis avaneb klikkides nupule „Lisa kulu“
vaikimisi on tabelis kulu liik „Töötasu koos maksudega kokku“, rea täitmiseks klikitakse
pliiatsiga tööriistal – kui eelarves tööjõukulud puuduvad jääb rida täitmata, rida kustutada ei
saa
Kululiigi sisestamisel avaneb modaalaken, kus kirjeldatakse kulu liik ning jagatakse summa
kulu katteallikate (vahend mille arvelt kulu tehakse) vahel
Arvestuslik käibemaks - Kui taotleja on käibemaksukohustuslane, märgitakse kulud ilma
käibemaksuta, arvutatakse käibemaks ja täidetakse lahter "Arvestuslik käibemaks"
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Eelarvega seotud täiendavate andmete faile saab üles laadida eelarve tabeli detailvaates
Modaalaknas täidetud infoga täidab süsteem automaatselt tabeli ja arvutab vastavad
osakaalud

Taotluse esitamine
Taotluse esitamiseks tuleb taotluse detailvaate lõpus klikkida nupule „Esita taotlus“
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Lepingu allkirjastamine
Lepingu allkirjastamiseks saab allkirjastaja vastava automaatteavituse koos lingiga
sisenemiseks Iseteeninduskeskkonda

Teie taotluse kohta Tallinna Mittetulundustegevuse Registris on lisatud uut informatsiooni. Palun
allkirjastage leping
https://taotleja.mty.test.helmes.ee/ApplicantDocument/view/38171
---------------------------------Põhiandmed
---------------------------------Taotluse number: 1725000100
Taotluse sihtotstarve: Noortelaagri toetus
Esitamise kuupäev: 28.12.2016
Lepingu number: 1725000100SFT99037

Lingil klikkides satub kasutaja dokumendi detailvaatesse, lepingu dokumenti saab vaadata ja
allkirjastada

Lepingu allkirjastamisest taotleja poolt saab ametnik süsteemi automaatteavituse
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Kuluaruande esitamine
Lepingu allkirjastamise järel avaneb süsteemis uus alajaotus „Aruanne“. Aruande
koostamiseks klikitakse lingil „Lisa kuluaruanne“
Aruanne on eeltäidetud eelarves esitatud infoga, kuid ilma raha väärtusteta.

Kasutatud toetuse kohta lisatakse kulu- ja maksedokumendid lingilt „Lisa kuludokument!
dokumendi nimes kirjeldatakse lühidalt dokumendi sisu

Aruande esitamiseks klikitakse eelarvetabeli all oleval nupul „Esita“. Aruandeid saab
parandada ja esitada nii kaua, kuni ametnik on aruanded aktsepteerinud.
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