Hoove korrastavate korterelamute toetuse
AVALDUS

Taotleja
Nimi
Isikukood / registrikood
Aadress
Telefon, e-post
Arveldusarve number
Arveldusarve viitenumber
Taotleja esindaja nimi
Töövõtja (isiku(te) andmed, kellelt taotleja tellis teenust / tööd või ostis kaupa)
Nimi
Registrikood

Toetatav projekt
Projekti nimi
Teostamise aeg
(algus- ja lõppkuupäev)
Tegevuse / objekti asukoht
(aadress)

Algus

Lõpp

Planeeritavad tegevused
Haljas- või puhkeala rajamine või parendamine
Mängu- või spordiväljaku rajamine või parendamine
Hooviinventari paigaldamine või korrastamine
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Projekti kirjeldus
(planeeritavad parendus- või
korrastustööd)
Projekti eesmärk
Objekti hetkeolukord
(rekonstrueerimise või
parendamise korral)
Objekti kasutajad
(potentsiaalsed kasutajad ja
objekti kasutamisaktiivsus)
Projekti vajalikkus
Projekti majandamine
(edaspidine hooldus)
Objekti edasise
kasutamisega seonduvate
kulude katmine

Projekti maksumus

Maksumus *
km-ta

1. Toetatava projekti maksumus KOKKU
2. Sellest omafinantseering
Taotletav toetuse summa, mis moodustab kuni 40%
toetatava projekti maksumusest ja ei ületa 2000 eurot,
ühistaotluse puhul 4000 eurot (punkti 1. ja 2. vahe)
* summad eurodes

Taotluse menetlemise ajaks määratud kontaktisik
Ees- ja perekonnanimi
Amet
Aadress
Telefon, faks, e-post
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KM
(20%)

Maksumus
km-ga

Kinnitan, et taotluse esitamise päevast kuni toetuse viimase osa väljamaksmiseni ei registreeri
end käibemaksukohuslaseks, kui käibemaksuseaduse § 19 seda ei nõua. (märgitakse juhul kui
toetust taotletakse koos käibemaksuga)
Kinnitan, et taotleja juhtorgani liikmed ei ole väljavalitud hinnapakkumise esitanud isiku
juhtorgani liikmed või aktsionärid või osanikud.
Kinnitan, et taotleja omafinantseeringu olemasolu kavandatavale projektile ning sellega
seotud ettevalmistavale tööle.
Kinnitan, et kavandatavale projektile ning sellega seotud ettevalmistavale tööle ei ole
taotletud ega saadud toetust teistest riigi ning kohaliku omavalitsuse vahenditest.
Kinnitan, et taotleja nõustub objekti mittesihipärase kasutamise korral saadud toetuse Pärnu
Linnavalitsuse nõudmisel tagasi maksma.
Kohustun toetuse saamise järgselt olema majanduslikult jätkusuutlik ja vastama
järelepärimistele.
Kinnitan, et olen teadlik toetuse taotlusele kehtestatud nõuetest ja vastan toetuse saamiseks
esitatavatele nõuetele.
Kinnitan kõigi esitatud andmete ja dokumentide õigsust ning võimaldan nende kontrollimise.
Annan nõusoleku oma isikuandmete kasutamiseks toetuse määramisel ja maksmisel.

Kuupäev..................................................

Allkiri ......................................................................

______________________________________________________________________________________

Avalduse esitamise tähtaeg: 30. aprill
(2015. aastal 31. juuli)
Avaldus tuleb esitada Pärnu Linnavalitsuse majandusosakonnale koos alljärgnevate dokumentidega:
1) korteriomanike üldkoosoleku või põhikirjast tulenevate volituste alusel juhatuse protokolli koopia, mis sisaldab
otsust hoovi heakorrastamiseks vajaliku töö teostamise
2) kolme hinnapakkumise koopiad ja hinnapakkumiste võrdlustabel parima pakkumise valimiseks. Juhul kui on
laekunud vähem kui kolm hinnapakkumist, tuleb lisada saadetud hinnapakkumise päringu esitamise koopiad,
tõendamaks hinnapakkumise küsimist vähemalt kolmelt erinevalt pakkujalt
3) kinnistu (krundi) plaan kavandatava töö asukoha skeemiga, mis sisaldab märget taotleja majandamisel oleva
kinnistu numbri ja katastritunnuse kohta
Pärnu Linnavalitsuse majandusosakond
Suur-Sepa 16, Pärnu 80098
tel 444 8300
faks 444 8301
e-post majandus[at]lv.parnu.ee
Vastuvõtuajad: T: 13.00-17.00, N: 9.00-12.00
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