EELNÕU
AUDRU VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS
Audru

16. veebruar 2012 nr

Mittetulunduslikuks tegevuseks
toetuse andmise kord
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.
1. peatükk
ÜLDSÄTTED
§ 1. Reguleerimisala
(1) Käesoleva määrusega sätestatakse Audru valla eelarvest mittetulundusühingutele
ja seltsingutele mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse taotlemise, eraldamise ning toetuse
kasutamise üle järelevalve teostamise kord (edaspidi kord).
(2) Mittetulunduslik tegevus käesoleva korra mõistes on kasumit mittetaotlev Audru valla
elanikele suunatud tegevus elukeskkonna, turvalisuse, keskkonnakaitse, spordi, noorsootöö,
kultuuri, hariduse, sotsiaaltöö, tervise ja külaliikumise edendamiseks.
(3) Toetust saab taotleda Audru vallas tegutsev mittetulundusühing või seltsing. Seltsing või
mittetulundusühing, mis tegutseb samaaegselt vallavalitsuse hallatava asutuse huvi- või
spordiringina, kultuurikollektiivina, treeningrühmana, peab taotluses täiendavalt ära näitama
valla eelarvest kalendriaastas saadavate rahaliste vahendite sihtotstarbe ja suuruse.
2. peatükk
TOETAMISE PÕHIMÕTTED, TOETUSTE LIIGID NING NENDE
TAOTLEMISE KORD
§ 2. Toetamise põhimõtted
Toetuse määramisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest:
1) tegevus, millele toetust taotletakse, toimub üldreeglina Audru valla haldusterritooriumil;
2) tegevus on suunatud Audru valla elanikele ja on nende huvides;
3) tegevus on kooskõlas kehtiva Audru valla arengukavaga.
§ 3. Toetuste liigid
Toetuste liigid on:
1) projektitoetus;
2) tegevustoetus;
3) kaasfinantseerimise toetus.
§ 4. Projektitoetus
(1) Projektitoetusena võivad mittetulundusühingud ja seltsingud taotleda rahalist toetust
kultuuri- ja spordisündmuste korraldamiseks.

(2) Projektid peavad olema suunatud eelkõige Audru vallas elavatele, õppivatele või
töötavatele inimestele või ka teistele kui tegevus, millele taotletakse toetust, toimub Audru
valla haldusterritooriumil.
(3) Toetust saanud taotlejate poolt korraldatavad sündmused on avalikud. Sündmuse
toimumise ajast teavitatakse vähemalt 7 päeva enne selle toimumist kas valla ajalehes, valla
kodulehel või kaupluste, postkontorite ja rahvamajade juuresasuvatel teadetetahvlitel.
§ 5. Tegevustoetus
(1) Tegevustoetust saab taotleda Audru vallas tegutsev mittetulundusühing ja seltsing, mille
põhikirjaliseks eesmärgiks on Audru valla elanikele suunatud tegevus elukeskkonna,
turvalisuse, keskkonnakaitse, spordi, noorsootöö, kultuuri, hariduse, sotsiaaltöö, tervise ja
külaliikumise edendamiseks.
(2) Tegevustoetus on ühenduse igapäevase tegevuse korraldamiseks, ühistegevuseks, tegevuse
tutvustamiseks ja ühenduse jätkusuutlikkuse tagamiseks eraldatav toetus.
(3) Tegevustoetust makstakse mittetulundusühingule ja seltsingule, milline on tegutsenud
vähemalt ühe aasta.
(4) Eraldatava tegevustoetuse suurus arvutatakse vallaeelarvest tegevustoetuseks eraldatud
vahendite jagamisega toetust taotlenud mittetulundusühingute ja seltsingute liikmete arvuga,
kes on tasunud toetuse taotlemisele eelnenud aastal ühingusse kuulumise liikmemaksu.
§ 6. Kaasfinantseerimise toetus
(1) Kaasfinantseerimise toetus on valla kaasfinantseering kogukonna ja piirkonna arengule
suunatud tegevuste sh investeeringuprojektide läbiviimiseks.
(2) Kaasfinantseerimise toetust võib anda mittetulundusühingutele erinevatest fondidest
saadud toetuste puhul toetuse taotleja ja Audru valla vahel sõlmitud avalike teenuste
osutamise lepingu alusel.
(3) Kaasfinantseerimise toetuse taotlemisel tuleb taotlejal ära näidata oma rahaline või
mitterahaline panus toetavasse tegevusse.
§ 7. Toetuse taotlemine
(1) Projektitoetuse saamiseks tuleb esitada Audru Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus)
vormikohane taotlus 15. jaanuariks, 15. maiks või 25. oktoobriks.
(2) Tegevustoetuse saamiseks tuleb esitada vallavalitsusele vormikohane taotlus 1.
veebruariks.
(3) Kaasfinantseerimise toetust saab taotleda kogu eelarveaasta jooksul.
(4) Kui mittetulundusühing soovib vallaeelarvest saada kaasfinantseerimise toetust rohkem
kui 5000 eurot, siis tuleb sellest teavitada vallavalitsust eelarveaastale eelneva aasta 15.
novembriks, näidates ära investeeringu objekti ja mahu ning võimaliku maksumuse ja
kaasfinantseerimiseks taotletava summa.

(5) Vallavalitsus informeerib enne toetuse taotluse tähtaja saabumist avalikkust lähenevast
taotlusvoorust valla ajalehes või valla kodulehel.
(6) Taotlus esitatakse allkirjastatult kas paberkandjal või elektrooniliselt digitaalselt
allakirjutatult.
(7) Projektitoetuse ja tegevustoetuse esmakordsel taotlemisel tuleb seltsingutel lisada
taotlusele koopia ühise tegutsemise lepingust. Järgmiste toetuste taotlemistel tuleb kinnitada
allkirjaga ühise tegutsemise lepingu kehtivust.
(8) Taotluste ja aruannete vormid kinnitab vallavalitsus.
3. peatükk
TOETUSE ERALDAMINE
§ 8. Taotluse menetlemine
(1) Taotlused vaatab läbi ja hindab vallavalitsuse moodustatud komisjonid:
1)
projektitoetuste komisjon, kuhu kuuluvad volikogu kultuuri-, spordi- ja
noorsootöökomisjoni liikmed, volikogu hariduskomisjoni esimees, valla noorsoo- ja
kultuuritöö juht ning vallavalitsuse humanitaarnõunik;
2) tegevustoetuse komisjon, kuhu kuuluvad kaks vallavolikogu esindajat, kaks vallavalitsuse
esindajat, kuus Audru valla mittetulundusühingute esindajat arvestusega, et valla kuuest
suuremast piirkonnast (Aruvälja-Ahaste, Audru, Jõõpre, Kihlepa -Eassalu, Lindi – Liu Kõima ja Papsaare - Lemmetsa) on üks esindaja.
3) kaasfinantseerimise toetuse taotlused vaatab läbi vallavalitsus.
(2) Toetuste taotluste läbivaatamise ja hindamise komisjoni kuuluv vallavalitsuse või
vallavolikogu liige taandab ennast taotluse arutelust ja otsustamisest, kui on tegemist huvide
konfliktiga korruptsioonivastase seaduse § 25 mõistes.
(3) Projektitoetuste taotlused vaatab komisjon läbi 10 tööpäeva jooksul pärast taotluste
esitamise tähtaega.
(4) Tegevustoetuste taotlused vaatab komisjon läbi kuu aja jooksul pärast taotluste esitamise
tähtaega.
(5) Projektitoetuse ja tegevustoetuse läbivaatamise ning hindamise komisjonid teevad
vallavalitsusele ettepaneku taotluste rahuldamiseks, osaliseks rahuldamiseks või mitterahuldamiseks ja summade eraldamiseks, lähtudes vallaeelarves selleks eraldatud vahendite
suurusest. Mitterahuldamise otsusele lisatakse põhjendus.
(6) Kaasfinantseerimise toetuse taotlusehoonete ja rajatiste projekteerimisel,
ehitamisel, renoveerimisel ning seadmete ostmisel vaatab vallavalitsus pärast nende laekumist
läbi kuu aja jooksul. Taotluse suurus, mis ületab 5000 eurot suunatakse otsustamiseks
vallavolikogule.
Vallavolikogu võtab toetuse eraldamise menetlusse volikogu töökorras sätestatud korras.
§ 9. Toetuse eraldamise otsustamine ja lepingu sõlmimine
(1) Projektitoetust ühe kultuuri- ja spordisündmuse toetamiseks makstakse kuni 450 euro
ulatuses.

(2) Taotleja rahaline omaosalus projektitoetuse maksumusest peab olema vähemalt 10
protsenti.
(3) Kõigi toetuse saanud mittetulundusühingute ja seltsingutega sõlmib vallavalitsus lepingu.
(4) Lepingu vormi kinnitab vallavalitsus.
§ 10. Toetuse maksmine ja järelevalve
(1) Toetus kantakse vallavalitsuse korralduse ja lepingu alusel taotleja arveldusarvele
lepingus märgitud tähtajal ja summas.
(2) Toetuse saaja poolt toetuse sihipärase kasutamise üle teostab kontrolli vallavalitsus.
(3) Projektitoetuse, tegevustoetuse ja kaasfinantseerimise toetuse saaja on kohustatud toetuse
kasutamise kohta esitama vallavalitsuse poolt kinnitatud aruandevormi lepingus ettenähtud
tähtajaks.
(4) Vallavalitsusel on õigus nõuda toetus tagasi, kui toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt,
toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid või kui tegevust, mille jaoks toetus eraldati ei
toimunud.
§ 11. Rakendussätted
(1) Tunnistada kehtetuks Audru Vallavolikogu 07. veebruari 2008 määrus nr 7
„ Tegevustoetuse maksmine Audru valla elanikele kultuuri- ja spordiüritusi korraldatavatele
mittetulundusühingutele, seltsingutele ja sihtasutustele“ .
(2) Tunnistada kehtetuks Audru Vallavolikogu 08. oktoobri 2009 määrus nr 46
„Vallaeelarvest kultuuri- ja spordiürituste toetamise kord“.
(3) Määrus jõustub 01. märtsil 2012.a.
Jaanus Põldmaa
Volikogu esimees
Eelnõu esitaja:
Eelnõu koostas:
Siim Suursild
Vallavanem
08.02.2012

Audru Vallavalitsus

Seletuskiri
Audru Vallavolikogu 16. veebruari 2012 määruse eelnõu „ Mittetulunduslikuks tegevuseks
toetuse andmise kord“ juurde.
Õiguslik alus
Audru Vallavalitsuse poolt vallavolikogule esitatud määruse eelnõu õiguslikuks aluseks on
kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 5.
Määruse eelnõu kirjeldus
Eelnõus kirjeldatud määrusega sätestatakse Audru valla eelarvest mittetulundusühingutele ja
seltsingutele mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse taotlemise, eraldamise ning toetuse
kasutamise üle järelevalve teostamise kord. Mittetulunduslik tegevus esitatud eelnõu mõistes
on kasumit mittetaotlev Audru valla elanikele suunatud tegevus elukeskkonna, turvalisuse,
keskkonnakaitse, spordi, noorsootöö, kultuuri, hariduse, sotsiaaltöö, tervise ja külaliikumise
edendamiseks. Korra alusel antakse rahalist toetust projektitoetuseks, tegevustoetuseks,
Euroopa Liidu ja teistest fondidest taotletud vahenditest projektide kaasfinantseerimiseks.
Toetust saab taotleda Audru vallas tegutsev mittetulundusühing ja seltgsing (edaspidi
taotleja). Eelnõus kirjeldatud toetuse liigid on: projektitoetus, tegevustoetus ja
kaasfinantseerimise toetus.
Eelnõus on kirjeldatud kolme erineva toetuse sisu, toetuse taotlemise ja eraldamise korda.
Toetuse määramisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest: tegevus, millele toetust taotletakse,
toimub üldreeglina Audru valla haldusterritooriumil, tegevus on suunatud Audru valla
elanikele ja on nende huvides ja tegevus on kooskõlas kehtiva Audru valla
arengukavaga.
Eelnõu § 7 käsitleb toetuse taotlemise tähtaegu ja taotluse esitamise korda.
Eelnõu § 8 kirjeldab taotluste menetlemise korda. § 9 – s on kirjas toetuse otsustamise ja
lepingu sõlmimise kord. Toetuse maksmine ja järelevalve on kirjas § 10 –s.
Määruse kehtestamisega teeb vallavalitsuse ettepaneku tunnistada kehtetuks Audru
Vallavolikogu 07. veebruari 2008 määrus nr 7 „ Tegevustoetuse maksmine Audru valla
elanikele kultuuri- ja spordiüritusi korraldatavatele mittetulundusühingutele, seltsingutele ja
sihtasutustele“ ja Audru Vallavolikogu 08. oktoobri 2009 määrus nr 46 „Vallaeelarvest
kultuuri- ja spordiürituste toetamise kord“.
Rahaline kulu
Määruse rakendamisega seotud kulutused on kinnitatud 2012. aasta eelarves kokku 21600
eurot, sellest projektitoetustele 6400 eurot, tegevustoetustele 3200 eurot ja
kaasfinantseerimise toetustele 12000 eurot.
Eelnõu kohaselt määrus jõustub 1. märtsil 2012.
Seletuskirja koostas:
Siim Suursild
vallavanem
09.02.2012

