Projekti "Vanus ei loe! Elukestev õpe Hiiumaal." taotlus Euroopa Liidu
struktuurivahenditest rahastamiseks
Taotleja
Lehel saate sisestada projekti taotleja andmed ja kontaktisik(ud). Kõiki sisestatud andmeid saate enne taotluse lõplikku esitamist
muuta, kontaktisikuid saate muuta kogu projekti eluaja vältel. Taotluse esitamiseks tuleb kõik andmed sisestada järgnevatesse
väljadesse.
Taotlust saavad e-toetuse keskkonna kaudu näha, muuta, allkirjastada ja esitada üksnes kontaktisikuks lisatud isikud.

Taotleja andmed
Taotleja nimi:

Ühendus Kodukant Hiiumaa

Registrikood:

80177020

Juriidiline vorm:

Telefon:

E-post:

Riik:

Aadress:

+372 4693560

hiiumaakodukant@gmail.com

Eesti

Vabrikuväljak 1, Kärdla linn, Hiiumaa vald, Hiiu maakond

Postiindeks:

92401

Pangakonto:

EE462200221020918922

Konto omanik, millele rakendusüksus teostab
toetuse makseid, on ka makse saajaks:
Makse saaja pangas:

Projekti kulude käibemaks:

Kaupade / teenuste ostmiseks, tööde tegemiseks
tuleb läbi viia riigihange:
EMTAK põhitegevusala:

Kontaktisikud

Mittetulundusühing

Jah

Ühendus Kodukant Hiiumaa

Jääb kulu tegija kanda

Ei

94992 (Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad
ühendused ja fondid)

Nimi

Ametikoht

Roll

Telefon

E-post

Isik soovib saada teavitusi e-postile

Ester Tammis

Juhatuse liige

Projektijuht

56487057

estertammis@g
mail.com

Jah

37256912640

heliuustalu@gm
ail.com

Jah

56907746

janeyksik@gma
il.com

Jah

Isikukood:
44204060221
Objektid mille menetlemisest kasutajat teavitatakse:
Kirjavahetus
Projekt
Aruanne
Hange/ost
Leping
Kontaktisiku täpsustus:
Lisadokumendid:

Heli Üksik

juhatuse liige

Kontaktisik

Isikukood:
45909030335
Objektid mille menetlemisest kasutajat teavitatakse:
Kirjavahetus
Projekt
Aruanne
Hange/ost
Leping
Kontaktisiku täpsustus:
Lisadokumendid:

Jane Üksik

Hiiumaa
täiskasvanuõppe
tugigrupi juht

Kontaktisik

Isikukood:
48412200319
Objektid mille menetlemisest kasutajat teavitatakse:
Kirjavahetus
Projekt
Maksetaotlus
Aruanne
Kontaktisiku täpsustus:
Lisadokumendid:

Teave taotleja kohta (sh veebilehekülg, ühingu
liikmed):

MTÜ Kodukant Hiiumaa on saarel ainuke
katusorganisatsioon, mis ühendab maa- ja külaelu
edendavaid seltse ja on arvestatav organisatsioon Eesti
Külaliikumine Kodukant juures. Tegevus põhineb
vabatahtlikul tööl.Toetame külaelu arengut avalikes huvides,
kasutades ühistegevuse ja seltsiliikumise kogemusi.
Liikmesorganisatsioone on ühingus 15 ja üks üksikliige, neis

liikmeid ~640, kuid tegevus hõlmab kogu Hiiumaa maa- ja
külaelu. Osaleme Hiiumaa valla arendustegevuses ja
mitmetes vabariiklikes koostöö- ja arengugruppides –
Kodukant ja Leader, elukestev õpe, kodanikuühiskond,
loodushoid. Alates 2010.a. on Hiiumaa Kodukandi õlul
„Teeme Ära“ talgute koordineerimine Hiiumaal. Koos
Hiiumaa Arenduskeskusega korraldame igal aastal Hiiumaa
vabatahtlike tunnustamisüritust. Alates 2015.a. on Hiiumaa
Kodukant olnud aktiivne eestvedaja külade turvalisusega
seotud tegevustes, kus meie partneriteks on kohalik politseija päästeamet. Kodukant on kaardistanud külamajad ja
tegevuse neis.Viimaste aastate mõjusamad tegevused olid:
Hiiumaa 17.külade päeva korraldamine (1.aug.2020
Suuremõisas) , KÜSKi poolt toetataud projekt
"Külakogukondade võimekuse tõstmine ja tegevuskava"
(01.04.2020-31.08.2020). Projekti toel analüüsisime
külaseltside tänast tegevust, selgitasime välja nägemuse
külaelu vajadustest, probleemidest ja ootustest tulevikus
ning sõnastasime tegevuskava dokumendi, mis aitab tõsta
külakogukondade võimekust osaleda oma elukeskkonda
puudutavates otsustusprotsessides, edendada koostööd
kogukondade ja kohaliku omavalitsuse vahel ning luua
suuremat sidusust Hiiumaa Kodukandi liikmete võrgustikus.
Järgmise tegevusena külastasime 2021.a. serptembris
projekti "Koostöökülakogukondade ja omavalitsuse vahel
tagab piirkonna arengu" toel Lääne-Harju valda, kuhu
kaasasime külaelu liidrid ja koostööpartnerid Hiiumaa
vallast.Tutvusime Lääne-Harju vallavalitsuse juures
tegutseva kogukonnakomisjoni tööga.
Ühenduse jätkusuutlikkus sõltub suuresti rahastajate
otsusest. Hiiumaa Kodukant teeb koostööd Hiiumaa
Vallavalitsusega, Hiiumaa Ametikooliga, ETKA ANDRAS
täiskasvanuõppe tugigrupiga Hiiumaal (juhib Jane Üksik) ja
MTÜ Hiiumaa Pensionäride Ühendusega.Iga toetatud projekt
on ergutav ja aitab vabaühenduse eestvedajatel positiivse
sõnumiga ja tegevustesse kaasamisega oma liikmeid
tegusana hoida.Hiiumaa Kodukandi veebilehekülg on www.
kkh.ee

Üldandmed
Lehel saate sisestada projekti üldandmed ja info selle kohta, kas olete saanud või taotlenud käesoleva projektiga sisuliselt seotud
tegevuste elluviimiseks toetust teistest allikatest. Toetust ei saa taotleda kulule, mida on juba teisest meetmest või riigisisestest
või muudest välisabi vahenditest rahastatud.

Projekti üldandmed
Projekti number:

Projekti nimi:

Projekti algus ja lõpp:

RE.2.03.22-2753

Vanus ei loe! Elukestev õpe Hiiumaal.

01.04.2022 - 01.04.2023

Taotlusvoorust tulenevad andmed
Taotlusvoor:

Hiiumaa KOP kevadvoor 2022 "Kogukonna areng - 01.03.202201.04.2022

Käesoleva projektiga seotud toetused
Kas taotleja on rakendanud või taotlenud
vahendeid käesoleva projektiga sisuliselt seotud
(k.a jätkutegevused) tegevuste rahastamiseks?:

Ei

Sisu
Lehel saate kirjeldada projekti, tuues välja projektile sõnastatud eesmärgi ja tulemuse, projekti tegevused koos väljunditega ning
nende saavutamise mõõdikud. Samuti saate määratleda projekti seotuse valdkonnaga, millesse projekt panustab. Siin lehel
sisestatud projekti väljundite kohta tuleb järgmistel lehtedel sisestada lisaandmeid.

Projekti valdkonnad
Valdkond, millesse projekt panustab:

Kohaliku omaalgatuse programm Hiiumaa (RE.2.3.5)

Kohaliku omaalgatuse programm Hiiumaa (RE.2.3.5)
Projekti väljund:

Kogukonna areng

Projekti kirjeldus
Olemasolev olukord ja ülevaade projekti
vajalikkusest:

Projekti eesmärk ja tulemused:

Hiiumaal puudub kogu saare väärikas eas elanikkonda kaasav ja elukestvat õpet
toetav sündmuste võrgustik. Üle Eesti täidab seda rolli Tartu Ülikooli algatatud
"Väärikate ülikool". Enamikes maakondades, kus on suurem elanike arv, tegutseb
Tartu Ülikooli "Väärikate ülikool" juba enam kui kümme aastat. Igas maakonnas on
Tartu Ülikooli lepingupartneriks erinev organisatsioon - MTÜ, SA või KOV allasutus.
Sihtrühm on 50-aastased ja vanemad elanikud, kes moodustavad Eesti rahvastikust
36%. Vanem osa elanikkonnast ei ole vastutus- ja algatusvõimetu mass, kelle ainus
roll ja ülesanne ühiskonnas on elus püsimine. Lähedaste, ametnike ja tööandjate
ootused vanematele inimestele käia ajaga kaasas on olnud palju madalamad, kui seda
võiks eeldada täiskasvanud vastutusvõimeliste kodanike suhtes. Ootused on aga
olulised. Kellelt ei oota, sellelt ka ei tule. Väärikate ülikool tähendab aktiivset
käitumist oma elurajal, märgatates ja huvitudes meie ümber toimuvast. Hästi toimiv
sotsiaalne võrgustik, mis "Väärikate ülikoolis" tekib ja suureneb, on see, mida eraldi
toimetavad teised organisatsioonid (Kodukant ja pensionäride ühendus) intensiivselt
ei paku. Selleks, et kaardista hiidlaste huvi järjepidava loengusarja läbiviimiseks ja
leida Tartu Ülikoolile järgnevatel aastatel sobiv koostööpartner, algatab Hiiumaa
Kodukant käesoleva, kogu saart hõlmava loengusarja pilootprojekti. Väärikate
ülikooli pilootprojekti algatamine toimub Hiiumaa Kodukandi ja ETKA ANDRAS e
täiskasvanuhariduse Hiiumaa tugigrupi ühise ettevõtmisena, kuhu on kaasatud
Hiiumaa vallavalitsus, Hiiumaa Ametikool ja Hiiumaa Pensionäride Ühendus MTÜ.
See on meeskonnatöö hea näide.

Hiiumaal toimub sügis-talvisel perioodil mitmekülgse teemavalikuga loengusari ja
kaardistatud on võimalikud parterid Tartu Ülikooliga koostöö jätkamiseks.
Vanemaealiste elurõõm, huvi oma tervise ja hakkamasaamise vastu on Hiiumaal
kasvanud.

Õppimine elu teisel poolel on parandanud omadusi, mis vanusega halvenevad
(mõtlemine, reaktsioonikiirus) ning tekitanud huvi teadmiste ja enesetäiendamise
vastu. Tihenenud on eakamate omavaheline suhtlus, mis viib kaasa üksindustunde ja
toob kaasa elurõõmu. Väärikate ülikool Hiiumaa moodi on levinud üle Hiiumaa ja
muutnud keskea künnise ületanud inimeste elu sisukamaks.
Elukestval õppel on inimeste elus väga oluline roll. Teadmised ja oskused on
muutunud abivahenditeks, mis aitavad eluga paremini toime tulla. Loenguprogrammi
koostamisel oleme lähtunud teemadest, mis laiendavad kuulajate teadmisi, aitavad
analüüsida oma füüsilise ja vaimse tervise seisundit; leida võimalusi ise oma elu
korraldamiseks; mõista ühiskonnas toimuvaid protsesse ning ka ise neis aktiivselt ja
teadlikult kaasa lüüa. Kõige selle juures on aga väga oluline osaleja sotsiaalne
seisund. Käies Hiiumaa väärikate ülikooli loengutel, ei tunne inimene end üksi ja
eraldatuna, ta kuulub kuhugi, kus on mõttekaaslasi, kus temaga arvestatakse, kus
tema olemust väärtustatakse. Tulemuseks on inimese elujaatav hoiak ning ta otsib
ise oma muredele ja probleemidele lahendusi.
Loenguid korraldades selgitame välja milline asutus või organisatsioon oleks
Hiiumaal potentsiaalne koostööpartner Tartu Ülikoolile.
Oma tegevuse korraldamisega püüame jõuda iga osalejani, et neid eesmärke ellu viia.

Projekti lühikokkuvõte avalikkusele:

Projekti tulemuste jätkusuutlikkus:

"Vanus ei loe! Elukestev õpe Hiiumaal" on pilootprojekt "Väärikate ülikooli"
käivitamiseks Hiiumaal. Keskeas ja eakate inimeste õppimine on aktiivne käimine
oma elurajal ja see on "Väärikate ülikooli" peamine eesmärk. Selgitame välja Hiiumaa
inimeste huvi selle õppevormi vastu ja kavandame koostöös kohaliku omavalitsusega
edasised tegevused. Projekti käigus toimub üle saare kokku 8 loengut. Pilootprojekti
lõpetame 2-päevase väljasõiduga, et tutvuda TÜ Pärnu väärikate tegemistega.

Kuna terve Euroopa vananeb ja inimesed elavad kauem, siis on elukestev õppe
vältimatu ja Eestis "Väärikate ülikooli" näol tegevus inimestele huvipakkuv. Mitte
keegi ei taha ennast tunda tõrjutuna, abituna või üksikuna. Hästi toimiv sotsiaalne
võrgustik, mis süsteemse ühistegevuse abil tekib ja suureneb, on peamine argument
jätkamiseks. Pilootprojekti käigus saadud tagasiside põhjal saame valida teemasid,
millest kõige rohkem huvitutakse. Kui suudame lisaks piisavat huvi äratada
liikumise (kepikõnd, vesi- ja rühmavõimlemine, liikumispäevad ...) ja kehalise
aktiivsuse vastu, siis on ka vaimne tervis parem ja tulemused kestlikud - väheneb
sotsiaalöötajate koormus ja ka järjekord perearsti ukse taga.
Koostööpartneri leidmine Tartu Ülikooli "Väärikate ülikooli" saarele toomiseks tagab
algatatud loengusarja jätkumise järgnevatel aastatel.

Kogukonna kaasatus projekti elluviimisesse:

Vastutuse projektitegevuste toimumise eest on võtnud Ühendus Kodukant Hiiumaa
TÜ juhatus, kaasatud on ETK ANDRAS täiskasvanuhariduse tugigrupp Hiiumaal,
Hiiumaa vallavalitsus, Hiiumaa Ametikool ja Hiiumaa Pensionäride Ühendus MTÜ
juhatus, kokku 20 inimest.
Projektimeeskonnatöö toimub täies mahus vabatahtlikkuse alusel.
Projekti tegevused on planeeritd erinevates Hiiumaa piirkondades, et tagada
kogukonna võimalikult laiapõhjaline kaasatus. Seda nii osalejate kui
koostöövõrgustiku laiendamise mõttes (erinevate ruumide kasutus, transpordi jm
logistiles lahendused).

Projekti kasusaajad:

Projekti kasusaajate täpsustus:

kohalik kogukond
Projekti tegevused on suunatud Hiiumaal elavatele keskealistele, pensionieelikutele
ja eakatele inimestele, kes moodustavad 1/3 elanikkonnast ehk üle 3000 inimese.

Projekti asukoht:

Hiiumaa vald, sealhulgas kõik viis osavalda on kaasatud

Näitajad
Lehel saate sisestada info selle kohta, milliseid näitajaid kasutate kavandatud muutuste ning väljundite loomise mõõtmiseks.
Samuti tuleb iga näitaja juures tuua välja muutust mõõtev kogus (numbriliselt), mida projekti elluviimisel kavandatakse saavutada.
Projektis saavutatava muutuse tulemuse näitaja on lehel automaatselt olemas ning sellele tuleb lisada projektipõhised väärtused.

Kohaliku omaalgatuse programm Hiiumaa (2.3.5)
Näitaja nimetus

Mõõtühik

Algväärtus

Sihtväärtus

Kogukonna areng
Läbi viidud kogukonnaliikmete teadmisi ja oskusi tõstvate või kogukonna
identiteeti tugevdavate ürituste ja tegevuste arv

Arv

0,00

9,00

Läbi viidud kogukonnaliikmete teadmisi ja oskusi tõstvate või kogukonna
identiteeti tugevdavate üritustel otseselt osalenute arv

Arv

0,00

250,00

NB! Näitajaid käsitsi juurde mitte lisada

Tegevused
Lehel saate sisestada projekti tegevused ning nende elluviimise alguse ja lõpu. Projekti tegevused peavad jääma projekti
elluviimiseks kavandatud ajaraami.

Kohaliku omaalgatuse programm Hiiumaa (RE.2.3.5)
Projekti tegevuse
tunnus

Projekti tegevuse nimetus

Planeeritud algus

Planeeritud lõpp

2

Teavitamine projekti rahastusest ja tegevustest

02.05.2022

Kogukonna areng
09.05.2022

Tegevuse täpsustus:
Teavitus projekti rahastamisest Hiiumaa Teatajas, Hiiumaa MTÜ-de listis, Kodukant Hiiumaa kodulehel www.kkh.ee ja Kodukant
Hiiumaa Facebooki kontol https://www.facebook.com/UhendusKodukantHiiumaa

3

Loengud ja praktilised koolitused

01.08.2022

31.03.2023

Tegevuse täpsustus:
Loengusarja, praktilise koolituse ajakava koostamine ja kooskõlastamine koolituse läbiviijatega. Kokkulepete sõlmimine
koolitusruumide kasutamiseks.
Esialgsed loengud ja koolitused: (kokkulepped olemas)
1. VilmaTkerpuu – “Õppimine hoiab vaimu virgena”;
2. Notar Maira Kattel - Kinkeleping ja pärimine;notariaalsetest lepingutest;
3. Päästeamet - Kuidas tegutseda kriisiolukorras. Kuidas saada hakkama, kui ei oleelektrit, vett ega muud hädatarvilikku;
4. Kadi Kiiver - Kogukondliku ja perekondlikumälu olemus ja koosseis. Võimalikud allikad ja kogumisviisid; mäluja juured;
identiteet; eesmärk ja tähtsus;
5. Helgi Põllo - Pärandkultuuri mõiste ja väärtustamise tähtsus;
6. Meie oma perearst (nimi selgub hiljem) - Tervena elatud aastad. Mida mesaame ise selleks teha;
7. Madis Tiik - Liigesed vajavad liigutamist;
8. Kevadtööd aias. Vilja- ja marjapuude lõikus ja hooldus. V.Rõbtsenko, praktiline õppus 2h.
9. Kahepäevane väljasõit, kogemuspäev Pärnus, kus külastame TÜ Pärnu kolledž Väärikate ülikooli (projektijuht Mari Suurväli)

4

Väljasõit Pärnusse

01.03.2023

31.03.2023

Tegevuse täpsustus:
Kahepäevane väljasõit Pärnusse. Kohtumine TÜ Pärnu kolledži Väärikate ülikooli projketijuhiga ja võimalusel osalemine nende
koolitusel/loengus. Ööbime SPAs, kus naudime veeprotseduure.

5

Projekti tegevustest kokkuvõtete tegemine

01.03.2023

15.04.2023

Tegevuse täpsustus:
Projektimeeskonna kokkuvõttev arutelu projekti tegevustest ja edasiste sammude seadmine üle keskea elanike elukestvaks
õppeks Hiiumaal sh võimaliku koostööparteri leidmine jätkamaks koostööd Tartu Ülikooli. Kokkuvõtete tegemine pilootprojektist
ja selle avalikustamine HiiumaaTeatajas, Hiiumaa MTÜ-de listis, Kodukant Hiiumaa kodulehel www.kkh.eeja Kodukant Hiiumaa
facebooki kontol https://www.facebook.com/UhendusKodukantHiiumaa

Tooge välja, mis on tegevuse elluviimise
tõendusmaterjal, mida esitatakse koos
lõpparuandega:

Koolituse päevakavad, osalejate registreerimislehed, fotod läbiviidud sündmusest,
viited reklaamile, ajalehe väljavõtted jmt.

Eelarve
Lehel saate sisestada elluviidavate tegevuste eelarve ja lisatingimused projekti kohta.

Üldtingimused
Taotletud toetuse määr (%):

Kõigil tegevustel sama

Projekti maksumus
Kogumaksumus (EUR):

2 769,80

Abikõlbliku kulu summa (EUR):

2 769,80

Taotletud toetuse määr (%):

Taotletav toetuse summa (EUR):

Omafinantseeringu summa (EUR):

74,35

2 059,48

710,32

Tegevuste eelarve
Kohaliku omaalgatuse programm Hiiumaa (2.3.5)
Projekti kulude hüvitamise ühtne määr (%):

Projekti
tegevuse tunnus

ei kohaldu

Projekti tegevuse nimetus

Abikõlblik
summa
(EUR)

%

160,00

5,77

1 030,00

37,19

Kogukonna areng
2

Teavitamine projekti rahastusest ja tegevustest

Eelarve rea täpsustus:
Kuulutus Hiiu Lehes üks kord - kokkuleppehind

3

Loengud ja praktilised koolitused

Eelarve rea täpsustus:
Hinnapakkumine Kadi Kiiver - 60 eurot arve alusel
Suuline hinnapakkumine Helgi Põllo - 100 eurot arve alusel

Suuline hinnapakkumine praktilisele õppusele Viktor Rõbtšenko - 150 eurot arve alusel
Ruumide rent külamajades 4 x 80 eurot. Kokku 320 eurot
Lektorite transport sõidupäeviku ja kütusetšeki alusel - 250 eurot
Projektimeeskonna sõidukulud sh esitlustehnika vedu sõidupäeviku ja kütusetšeki alusel - 750 km x 00,20 eurot km. Kokku 150
eurot

4

Väljasõit Pärnusse

1 579,80

57,04

Kokku (EUR):

2 769,80

100,00

VALDKOND KOKKU (EUR):

2 769,80

100,00

Eelarve rea täpsustus:
Hinnapakkumine Tiit Reisid AS - 700 eurot
Praamipiletid edasi-tagasi - 22 inimest x 3,40 eurot - 74.80 eurot
Ööbimine Pärnus 23 inimest x 35 eurot inimene - 805 eurot

Kõigi tegevuste eelarve kokku
ABIKÕLBLIK SUMMA KOKKU (EUR):

2 769,80

Rahastajad
Lehel saate sisestada info selle kohta, millises ulatuses taotleja ja partnerid projekti rahastavad.

Kohaliku omaalgatuse programm Hiiumaa (2.3.5)
Rahastaja nimi

Rahastaja täpsustus

Abikõlblik
summa
(EUR)

%

710,32

25,65

Omafinantseeringu summa (EUR):

710,32

25,65

Taotletud toetuse summa (EUR):

2 059,48

74,35

KOKKU (EUR):

2 769,80

100,00

Ühendus Kodukant Hiiumaa

Projekti rahastajad kokku
ABIKÕLBLIK SUMMA KOKKU (EUR):

2 769,80

ABIKÕLBLIK SUMMA KOKKU (EUR):

2 769,80

Võrdlus eelarve lehega

Esitamine
Lehel saate üle vaadata sisestatud andmed pdf-failina, kontrollida esindusõiguse olemasolu ja esitada taotlust rakendusüksusele.
Enne taotluse esitamist veenduge esindusõiguse olemasolus Äriregistri registrikaardilt. Vajadusel lisage volikiri taotluse lehele
"Taotleja" vastava kontaktisiku juurde.
Taotluse esitamisel veenduge, et teie arvutisse oleks paigutatud uusim ID-kaardi tarkvara. Tarkvara saab allalaadida siit.

Rakendusüksusele esitatava projekti taotluse versiooni saate enne allkirjastamist ja saatmist alla laadida ja üle vaadata: taotlus_RE.2.03.222753_01042022_120657.pdf

Volitused
Kontrollige e-äriregistrist, kas Teil on äriregistri registrikaardi järgi õigus taotleja Ühendus Kodukant Hiiumaa (registrikood 80177020)
esindamiseks: Kontrolli äriregistri registrikaarti siit.
Taotlusele ei ole lisatud volituse faile.

Kinnitused
Palun tutvuge alljärgnevate tingimustega ning kinnitage, et olete nendega nõus:
Kinnitan kõigi esitatud andmete õigsust ja võimaldan neid kontrollida.
Kinnitan, et taotleja ja tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega kuulutatud välja
pankrotti.
Kinnitan, et taotlejal ei ole maksuvõlg koos intressidega riiklike maksude osas suurem kui 100 eurot, välja arvatud juhul, kui see on
ajatatud. Maksuvõla ajatamise korral peavad maksud olema tasutud ajakava kohaselt.
Kinnitan, et taotleja varem riigieelarvelistest vahenditest või Euroopa Liidu või muudest välisvahenditest saadud toetuse osas, mis on
kuulunud tagasimaksmisele, on tagasimaksed tehtud nõutud summas.
Kinnitan, et taotleja esindajaks ei ole isik, keda on karistatud majandusalase, ametialase, varavastase või avaliku usalduse vastase
süüteo eest.
Kinnitan, et taotleja panustab projekti elluviimisse nõutava omafinantseeringu.
Kinnitan, et samade kulude rahastamiseks ei kasutata teiste rahastajate poolt eraldatud toetusvahendeid.
Kinnitan, et taotleja ei ole äriühingute valitseva mõju all (MTÜ puhul ei tohi olla üle 50% liikmetest äriühingud ja SA puhul ei tohi olla
üle 50% asutajatest äriühingud).
Kinnitan, et taotleja asutajaks ega liikmeks ei ole kohaliku omavalitsuse üksus ega riigiasutus.
Kinnitan, et taotluses sisalduv projekt vastab määruse korras sätestatud eesmärkidele ja toetatavatele tegevustele.
Kinnitan, et toetust ei küsita projektile, mis on ellu viidud või mille tegevused on tehtud enne abikõlblikkuse perioodi algust.
Kinnitan, et taotleja kohustub projekti ellu viima vastavalt taotluses esitatud teabele ja määruses sätestatud tingimustele ning taotleja
kohustub teavitama viivitamata taotluses esitatud andmetes toimunud muudatusest või ilmnenud asjaolust, mis võib mõjutada
taotluse kohta otsuse tegemist.
Kinnitan, et toetuse saamisel kohustub toetuse saaja teavitama avalikkust toetuse kasutamisest ja projekti tulemustest vastavalt
määruses sätestatule.
Kinnitan, et taotleja on teadlik, et toetuse saamisega seotud andmed (toetuse saaja nimi, projekti nimetus ja toetuse maksimaalne
suurus ja projekti) avalikustatakse.
Kinnitan, et taotleja võimaldab teostada kohapealset kontrolli ja teha auditit toetuse ning omafinantseeringu kasutamist kajastavate
kulu- ja maksedokumentide, soetatud seadmete ja materjalide ning tehtud tööde osas, sealhulgas võimaldama kontrollijal
juurdepääsu kõikidesse projektiga seotud ruumidesse ja territooriumidele, mida toetuse saaja omab, rendib või mistahes muul moel
kasutab.

Kinnitan, et taotleja tagab projekti tulemusena loodud või soetatud vara säilitamise ja avaliku kasutuse taotluses ning taotluse
rahuldamise otsuses nimetatud eesmärkidel ja tingimustel kolme aasta jooksul taotluse rahuldamise otsuses nimetatud
abikõlblikkuse lõppkuupäevast alates ning mitte sooritama selle vara osas tehinguid, mis annavad nimetatud aja jooksul mõnele
isikule või asutusele põhjendamatu eelisseisundi.
Kinnitan, et taotleja on teadlik, et toetus võidakse tagasi nõuda, kui esinevad määruse korras sätestatud alused.
Kinnitan, et kõik taotluses esitatud andmed on õiged ja täielikud, olen ülaltoodud tingimustega tutvunud ja olen nendega nõus.

Allkirjastaja andmed
(allkirjastatud digitaalselt)
Ees- ja perenimi: Heli Üksik
Allkirjastamise aeg: 01.04.2022 12:07

