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MÄÄRUS
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Muhu valla külaelanike ühistegevuse ja külade
arendamise vallaeelarvest toetamise korra kinnitamine
Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 5, Muhu Vallavolikogu
m ä ä r a b:
1. Kinnitada Muhu valla külaelanike ühistegevuse ja külade arendamise vallaeelarvest toetamise
kord (lisatud).
2. Kinnitada toetuse taotluse vorm (lisa 1) ja toetuse aruande vorm (lisa 2)
2. Määrus jõustub 23. aprillil 2007.a.

Kadri Tüür
volikogu esimees

Kinnitatud Muhu Vallavolikogu
20. aprilli 2007.a. määrusega nr 5
Muhu valla külaelanike ühistegevuse ja külade arendamise vallaeelarvest toetamise kord
1 Üldsätted
1.1 Käesolev kord reguleerib Muhu valla külaelanike ühistegevuseks ja külade
arendamiseks ette nähtud summadest toetuse taotlemist, taotluse läbivaatamist,
toetuse väljamaksmist ja toetuse kasutamise järelvalvet.
1.2 Toetuse taotlemise õigus on:
1.2.1
Muhu valla külavanematel,
1.2.2
Muhu vallas rahvastikuregistri järgi elukohta omavatel isikutel ja nende
osalusega seltsingutel,
1.2.3
Muhu vallas registreeritud mittetulundusühingutel ja sihtasutustel.
2 Abikõlblikud tegevused ja kulutused
2.1 Toetust antakse Muhu valla külade elutingimusi parandavateks mitteärilisteks
ettevõtmisteks, mis teenivad ühe või rohkemate külade elanike ühishuvisid ja mille
on heaks kiitnud külavanem.
2.2 Abikõlblikud on järgmised tegevused:
2.2.1
Külaelanike omaalgatuslikud ühisüritused: kokkutulekud, pidustused,
kultuuri-, spordi-, koolitus- ja meelelahutusüritused, küla arengukavade
koostamine jm.
2.2.2
Külade elukeskkonna omaalgatuslik parandamine:
2.2.2.1
Teede, teeäärte, bussiootepaviljonide, ujumiskohtade ja muu külade
avaliku ruumi parendamine, korrastamine ja kaunistamine;
2.2.2.2
Spordiväljakute, kiige- ja lõkkeplatside, ujumiskohtade jm
ühiskasutuses olevate vaba aja veetmise kohtade rajamine;
2.2.2.3
Külade ajaloopärandi ning vaatamisväärsuste säilitamine ja
eksponeerimine, külade tutvustamine ürituste ja infokanalite kaudu, sh
infomaterjali koostamine ja avaldamine.
2.3 Toetust võib taotleda ka p 2.2 kooskõlas oleva suunitlusega, põhiliselt muudest
allikatest rahastatavate projektide kaasfinantseerimiseks Muhu Vallavalitsuse poolt.
2.4 Abikõlblikud on toetatava tegevusega seotud kuludokumentidega tõendatavad
kulutused asjade või teenuste ostmiseks.
2.5 Mitteabikõlblikud on järgmised kulutused:
2.5.1
asjade ostmine, mille ühiskasutus pole tagatud;
2.5.2
investeeringud kinnisvarasse, mille ühiskasutus pole tagatud vähemalt
viieks aastaks.
3 Toetuste taotlemine, määramine, väljamaksmine ja järelevalve
3.1 Toetuse taotlemiseks esitatakse taotlus Muhu Vallavalitsusele. Taotluse vorm
peab vastama käesoleva korra lisale 1. Vajaduse korral võib vallavalitsus nõuda
taotlejalt selgitusi või lisadokumente.
3.2 Taotlusi võib esitada terve aasta vältel kuni vallavalitsus pole teatanud
toetussummade lõppemisest.
3.3 Vallavalitsus (ametiasutusena) registreerib nõuetele vastavad taotlused. Nõuetele
mittevastavad taotlused tagastatakse. Taotluse võib uuesti esitada peale nõuetega
vastavusse viimist.
3.4 Vallavalitsus (ametiasutusena) edastab taotlused seisukoha võtmiseks volikogu
maaelu- ja turismikomisjonile (edaspidi komisjon).
3.5 Toetuse määramise otsustab vallavalitsus komisjoni ettepanekul kahe nädala
jooksul peale komisjoni seisukoha saamist.
3.6 Toetuse määramisel arvestab vallavalitsus toetusvajaduste põhjendatust, taotleja

nii rahalist kui mitterahalist omapanust ja muudest allikatest rahalise abi kaasamist,
kasutada olevate toetussummade jäägi suurust ja taotlejate poolset varasemat valla
toetuste kasutamist. Aruandevõlglastele üldjuhul toetusi ei eraldata. Toetuse
eraldamise otsusest informeerib vallavalitsus taotlejat ja komisjoni ühe nädala
jooksul.
3.7 Toetus makstakse välja ühel järgnevatest viisidest, vastavalt taotleja eelistusele:
3.7.1
Taotlejale peale kulutuse tasumist tema poolt kulusid tõendavate
dokumentide alusel;
3.7.2
Kauba või teenuse müüjale vallavalitsusele esitatava ostuarve alusel;
3.7.3
Muul viisil, kui taotletakse vallavalitsuse kaasfinantseeringut põhiliselt
muudest allikatest rahastatavale projektile, ja p. 3.7.1 ning 3.7.2 näidatud
väljamakseviisid ei rahulda pearahastajalt toetuse saamise tingimusi.
3.8 Toetus makstakse välja ühe nädala jooksul peale kulusid tõendavate dokumentide
või ostuarve esitamist.
4 Aruandlus ja järelevalve
4.1 Toetuse saaja kohustub esitama vallavalitsusele ühe kuu jooksul pärast toetatud
tegevuse lõpuleviimist aruande. Aruanne peab vastama käesoleva korra lisas 2
esitatud vormile.
4.2 Vallavalitsusel ja volikogu revisjonikomisjonil on õigus kontrollida määratud
toetuse kasutamist.
4.3 Ebaõigete andmete esitamise korral kontrollijatele on vallavalitsusel õigus toetus
osaliselt või täielikult tagasi nõuda.
5 Rakendussätted
5.1
Enne käesoleva korra kehtestamist 2007. aastal esitatud vabas vormis taotlused,
mis on käesoleva korra p. 1.2 ja p. 2.1-2.5 järgi abikõlblikud, vaadatakse läbi üldises
korras.

Kadri Tüür
Volikogu esimees

Lisa 1
Kinnitatud Muhu Vallavolikogu
20.aprilli 2007.a. määrusega nr 5

Muhu valla külaelanike ühistegevuse ja külade arendamise toetuse taotlus
Küla (külad), mille heaks
toetust taotletakse
Taotleja (füüsiline isik)
Nimi

Külavanem (X) Muu isik (X)

Aadress
Telefon
e-post

Taotleja (juriidiline isik või seltsing)
Nimi
Registrinumber
Aadress
Esindaja nimi
Telefon
e-post

Taotletav toetus (krooni)

Eesmärk
Kirjeldada lühidalt milleks toetust kasutatakse (mis üritus läbi viiakse, mida rajatakse, korrastatakse jne)

Tegevuse põhjendus
Mille poolest toetatav tegevus aitab küla arengule kaasa

Toetuse abil kaetavad kulud
Kulu

Maksumus (krooni)

Kokku
Omapanus
Tööpanus (mis tööd)

Oma rahaline panus (krooni)
Muud finantseerijad – kes? (krooni)

Toetuse kasutamise aeg
Aasta

Kuud

Olen teadlik, et toetus makstakse välja peale kulutuse tasumist kuludokumentide alusel või
teenuse/kauba müüja arve tasumise teel. Kulude kompenseerimist soovin järgmisele
pangakontole
Konto omanik

Kuupäev:

Taotleja allkiri:
Külavanema allkiri:

Pank

Konto number

Lisa 2
Kinnitatud Muhu Vallavolikogu
20.aprilli 2007.a. määrusega nr 5

Muhu valla külaelanike ühistegevuse ja külade arendamise toetuse
kasutamise aruanne
Aruandja
Nimi
Aadress
Ametikoht (juriidilise isiku
esindajal)
Telefon
e-post

Küla (külad), mille heaks
toetust taotleti

Saadud toetus (krooni)

Toetuse kasutamise abil saavutatud tulemused

Omapanus
Tööpanus (mis tööd tehti)

Oma rahaline panus (krooni)
Muud finantseerijad – kes? (krooni)

Toetuse kasutamise aeg
Aasta

Kuud

Olen teadlik, et ebaõigete andmete esitamine aruandes võib tingida toetuse tagasinõudmise.

Kuupäev:
Allkiri:

