

3



Mittetulundustegevuse toetuse taotlus
Taotluse registreerimise kuupäev ja number: .....................................................................................
						                                (täidab ametiasutus)
TAOTLEJA ANDMED
Juriidilise isiku, füüsilisest isikust ettevõtja või Tallinna elaniku nimi



Äriregistri või muu registri kood või isikukood




Aadress:



tänav                                                                            maja ja/või korteri nr



linn                                                                               sihtnumber
Arvelduskonto:


number ja pank 


viitenumber (märgitakse olemasolul) 
Telefon 



E-post 



Taotleja on käibemaksukohustuslane      file_0.png
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 jah     file_2.png
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 ei


Kui taotleja on käibemaksukohustuslane, siis lisada käibemaksukohustuslase registreerimisnumber
Taotleja esindaja andmed
Perekonnanimi 



Eesnimi



Funktsioon taotleja juures


Kui taotluse esitaja ei ole taotleja seadusjärgne esindaja, lisatakse esindusõigust tõendav volikiri.
Telefon



E-post





PROJEKT
Projekti nimetus



Projekti toimumise aeg:
Algus (kuupäev)
Lõpp (kuupäev)





Projekti sisu lühikokkuvõte (maksimaalselt 500 tähemärki)



Valdkond (valida üks)
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Suunitlus
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 Rahvusvaheline
Sihtrühm (kellele on projekt suunatud)
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Projekti eelarve


	Eelarve kogumaht (kulude summa) 



	Kulude katteallikad kokku (summa) 



	omafinantseering (summa) 



	kaasfinantseering (summa)

Kaasfinantseerija nimi, v.a linna asutus
Summa
E-posti aadress
Otsuse tähtaeg



















	taotletav toetus (summa) 


Linna asutuse nimetus
Taotletava toetuse summa













Lisad
1. Projekti kirjeldus
2. Projekti eelarve
3. Vajaduse korral esindusõigust tõendav dokument

Taotleja kinnitus
Annan taotlust menetlevale ametiasutusele nõusoleku kontrollida taotleja ja taotluse vastavust nõuetele ning esitatud andmete õigsust.
	Kinnitan, et kõik taotluses esitatud andmed on õiged ja täielikud ning esitatud dokumendid on kehtivad.
Kinnitan, et taotlejal on olemas nõutavad vahendid projekti omafinantseeringu tagamiseks.
Kinnitan, et taotleja on tasunud riiklikud ja kohalikud maksud ning tal ei ole Tallinna linna ees muid võlgnevusi. Maksu- ja muu võla ajatamise korral on maksed tasutud ajakava kohaselt. 
Kinnitan, et taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimis-, saneerimis- ega pankrotimenetlust.
Olen tutvunud:
 6.1 Tallinna Linnavolikogu 3. novembri 2016 määrusega nr 25 „Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord”;
6.2 Tallinna Linnavalitsuse kehtestatud  lisatingimustega toetuste määramise kohta.



/allkirjastatud digitaalselt/ Kommentaar: kui taotlus allkirjastatakse käsitsi, siis tuleb viited digiallkirjastamisele välja võtta.
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