Sporditegevuse toetuse taotlus


SPORDITEGEVUSE TOETUSE TAOTLUS
Taotleja andmed
Juriidilise isiku nimi

Registrikood

Aadress

Arvelduskonto nr

Telefon

e-post


Taotleja esindaja andmed
Ees- ja perekonnanimi

Isikukood

Aadress

Telefon

e-post


Taotletav toetus tegevuste kaupa
Toetus
Summa
	treenerite tasustamise toetus


	spordiehitiste majandamistoetus


	spordiehitiste ja -rajatiste toetus rendikulude katmiseks


	pearaha


	esindusvõistkondade toetus


	meistrivõistluste korraldustoetus


Kokku


Esitatud andmed on tõesed. Oleme tutvunud toetuse saamise tingimustega

Taotleja allkirjaõiguslik esindaja


Nimi …………………………………………………………………………….………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….

Kuupäev …………………………………………………………………………. 	Allkiri ………………………………………………………………………………………………………………………………….


Taotluse esitamise tähtaeg on 10. oktoober

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

Treenerite tasustamise toetus
Treenerite tasustamise toetus on spordiklubidele ette nähtud selleks, et tasustada:
1) erialast kõrgharidust või vähemalt treeneri kutsetaseme III taset omavaid spordispetsialiste ja treenereid;
2) treenereid, kelle õpilased on viimase viie aasta jooksul võitnud Eesti meistrivõistlustel auhinnalisi kohti kolme parema hulgas olümpiamängude kavva kuuluval spordialal.

Andmed treeneri kohta
Ees- ja perekonnanimi

Erialane haridus

Kategooria

Treeninggrupid


Edukamad õpilased (viimased 5 aastat)
Nimi 
Võistlus
Aasta
Tulemus





























Treeninggrupp
Päev
Aeg
Koht
































































































* Lehte paljundage vastavalt treenerite arvule


2. Spordiehitiste majandamise toetus

Spordiehitiste majandamistoetus on ette nähtud spordiklubi omandis või kasutuses oleva spordiehitise majandamiskulude osaliseks katmiseks. Majandamiskuluna käsitletakse kulusid küttele, elektrile, veele, kanalisatsioonile, hooldus- ja remonttöödele jms.

Toetust spordiehitise majandamiskulude osaliseks katmiseks eraldatakse juhul, kui spordiehitist kasutatakse regulaarselt spordiklubi õppurite spordimeisterlikkuse treeninggruppide treeninguteks.

* Lahter  NT % - noorte treeningute osakaal kogu treeningtegevusest (protsentides) 
Spordiehitise nimetus
Asukoha aadress
NT %
Majandamiskulu



Eelnev aasta
Jooksev aasta
Taotletav summa






























Taotletav toetus kokku




3. Spordiehitiste ja -rajatiste toetus rendikulude katmiseks

Toetus rendimaksete eest tasumiseks on ette nähtud spordiklubile, mis korraldab treeninguid spordiklubi õppurite spordimeisterlikkuse treeninggruppidele olümpiamängude kavva kuuluval spordialal.

Spordiehitise / -rajatise nimetus
Asukoha aadress
1 h rendihind
Tunde aastas
Taotletav summa






























Taotletav toetus kokku




4. Pearaha

Pearaha eraldatakse spordiklubile iga-aastaselt:
- igapäevases õppetreeningprotsessis osaleva õppuri kohta baastoetusena
- õppuri saavutatud koha eest olümpiaala tiitlivõistlustel toetuse andmisele eelnenud aasta tulemuste alusel meisterlikkuse toetusena

NB! Pearaha saab taotleda vaid 6-19 aastase õppuri kohta, kelle elukoht rahvastikuregistris on Pärnu linn 


Treener 

Treeninggrupp

Õpilase nimi
Parim koht tiitlivõistlustel
Osaleb treeningutel

Võistlus
Aasta
Tulemus
Alates aastast
Kordi nädalas











































































































































* Lehte paljundage vastavalt treenerite ja treeninggruppide arvule 


5. Esindusvõistkondade toetus

Esindusvõistkondade toetust eraldatakse spordiklubile olümpiamängude kavva kuuluva täiskasvanute pallimänguvõistkonna või sõudepaatkonna osalemiseks rahvusvahelistel võistlustel ja Eesti meistrivõistlustel.


* Eelarve – näidata eelarve toetuse kasutamise aastal
Esindusvõistkonna nimi
Parim koht tiitlivõistlustel
Eelarve 
Taotletav toetus

Eelneval aastal
Jooksval aastal






















Taotletav toetus kokku






6. Meistrivõistluste korraldustoetus

Meistrivõistluse korraldustoetust eraldatakse spordiklubile Pärnu meistrivõistluste korraldamiseks.


* Eelarve – näidata eelarve toetuse kasutamise aastal
Võistluse nimetus
Toimumise aeg
Toimumise koht 
Võistlejate arv
Eelarve 
Taotletav toetus



Eelneval aastal
Jooksval aastal






























Taotletav toetus kokku



