KULTUURIÜHINGUTE TEGEVUSTOETUSE TAOTLUS
Kultuuriühingu nimi

Tegevustoetuse taotleja andmed
Registreerimise aasta

Registrikaardi nr

Postiaadress
Arvelduskonto nr
Kultuuriühingu esindaja nimi:
Kontakttelefon
e-post
Kodulehekülg

Tegevustoetust taotlevad kultuuriühingus tegutsevad kollektiivid
Jrk nr Kollektiivi nimi

EK - Esinduskollektiiv

LPK - Laulu- ja tantsupeoprotsessis osalev kollektiiv
RKK Rahvakultuurikollektiiv
Saavutustoetus

Kollektiivi kategooria
(märgi ristiga) *
EK
LPK
RKK

Taotleme lisaks
saavutustoetust

kollektiiv, mis tegutseb rahvakultuuri valdkonnas ning kuulub ekspertkomisjoni ettepanekul
esinduskollektiivide hulka ning vähemalt 50% kollektiivi juhendajatest omavad või omandavad erialast
haridust
koori või puhkpilliorkestri töös osaleb aktiivselt vähemalt 16 liiget, tantsurühmas vähemalt 12 liiget,
rahvamuusika-ja folkloorirühmas vähemalt 6 liiget, kollektiiv ei kuulu esinduskollektiivide hulka ning
vähemalt 50% kollektiivi juhendajatest omavad või omandavad erialast haridust
kollektiiv, mis ei kuulu esinduskollektiivide ega laulu-ja tantsupeoprotsessis osalevate kollektiivide
hulka, kuid tegutseb rahvakultuuri valdkonnas
tegevustoetusele lisaks võib ekspertkomisjon määrata ka saavutustoetust kuni kümnele kollektiivile
kalendriaastas. Saavutustoetuse määramise aluseks on linnavalitsuse poolt kalendriaastaks kehtestatud
saavutustoetuse arvestuslik määr. Saavutustoetust saavad taotleda kultuuriühingud, mis on aktiivselt
osalenud oma valdkonna suurüritustel ja ise üritusi korraldanud ja/või mille koosseisus tegutsev
kollektiiv on saavutanud silmapaistvaid tulemusi üleriigilistel või rahvusvahelistel võistlustel ja
festivalidel.

Taotletava toetuse kasutamise otstarve ja põhjendus

Esitatud andmed on tõesed. Oleme tutvunud toetuse saamise tingimustega.
Kultuuriühingu allkirjaõiguslik esindaja
Nimi
Ametikoht
Allkiri

Kuupäev

……………………………………………………………………………….

Nõutavad lisad tegevustoetuse taotluse juurde
1. Mittetulundusühingu registri registrikaardi koopia (esmakordsel taotlemisel)
2. Ülevaade kollektiivi eelmise ja jooksva kalendriaasta tegevustest ja saavutustest (esinduskollektiivid ja saavutustoetuse
taotlejad)
3. Kollektiivi juhtide erialast haridust ning seotust konkreetse kollektiiviga tõestavate dokumentide koopiad
4. Kultuuriühingu tegevustoetuse taotlusega koos tuleb esitada taotluse juurde kuuluvad lisad:
- Lisa 1: esitada iga kultuuriühingus tegutseva kollektiivi kohta eraldi
Lisa 2: kollektiivi tegevuses osalejate vormikohane nimekiri koos kollektiivi liikmete isikukoodide ning elukoha
aadressiga, mis vastab rahvastikuregistri andmetele
Taotluse esitamise tähtaeg on 5. oktoober
Lisa 1 ja Lisa 2 esitatakse kultuuriühingu esindamiseks õigust omava isiku ja kollektiivijuhi poolt allkirjastatult samuti hiljemalt
5. oktoobriks
Täidetud ja (digi)allkirjastatud taotlus palume saata Pärnu Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnale aadressil Suur-Sepa
16, 80098 Pärnu või e-postile linnavalitsus@lv.parnu.ee
Lisainfo: Alli Põrk, 444 8244, alli.pork@lv.parnu.ee

