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   Rahvusvaheline
Taotleja andmed
1. Noortelaagri pidaja nimi (juriidilise isiku nimi  või  füüsilisest isikust ettevõtja ees- ja perekonnanimi)


2.Registrikood
 
3.Postiaadress 

4.Arvelduskonto ja pank
 
5.Esindaja nimi ja ametikoht

6.Esindaja telefon ja e-post

7. Taotletav summa suurus
 
8. Tegevuse eelarve kogumaht 

9. Toetuse kasutamise ajavahemik

10. Toetuse soovitav väljamakse tähtaeg
 
11.Taotleja omafinantseeringu suurus

12. Taotleja omafinantseeringu suurus
 
13. Toetuse soovitav väljamakse tähtaeg

Kohustuslikud lisadokumendid Lisa 1.1 ja lisa 1.2
* Lisast jätab taotleja endale koopia



3. Lisa 2.3 Noortelaagri ajakava vorm 
5.Koopia noorte püsilaagri tegevusloast
6.Valla- ja linnavalitsuse luba noorte projektlaagri läbiviimiseks
7.Koopia laagri kasvataja(te) kvalifikatsiooni tõendavast dokumendist 
8.Koopia laagri juhataja kvalifikatsiooni tõendavast dokumendist, kui laagris on rohkem kui üks rühm (15 noort)
9.Majutusteenuse pakkuja kinnituskiri projektlaagri korraldamise koha ja aja broneerimise ning noorte arvu kohta
10.Puudega noortele suunatud laagri puhul taotleja kinnituskiri sihtrühma puude liigi ja raskusastme kohta
11.Taotleja volitatud isiku esindusõigust tõendav dokument (volikiri)
12.Telklaagrite puhul koopia dokumendist, mis tõendab laagrikoha vastavust tervisekaitse- ja ohutusnõuetele


Teadmiseks toetuse taotlejale
Harku Vallavalitsus eraldab toetusi üks korda aastas. 
Taotluse esitamise tähtaeg on 1. oktoober Eelarve aasta jooksul esitatavad taotlused võidakse rahuldada, kui selleks on olemas rahalised vahendid ja taotlus on esitatud mitte hiljem kui 20-l kalendripäeval enne ürituse algust)
Teave toetuse tingimuste ja vormi kohta avaldatakse Harku valla veebilehel (www.harku.ee)
Toetuse saaja on kohustatud 
- Lisa 2.4 esitama noorte laagris osalejate nimekirja
-esitama aruande toetuse kasutamise kohta koos kuludokumentidega.
Harku Vallavalitsusel on õigus mittesihipäraselt kasutatud toetus või selle osa tagasi nõuda. 
Taotleja kinnitus
Olen teadlik Harku Vallavolikogu 01.08.2012 määrus nr 10 „ Projektipõhise tegevuse toetamise kord Harku vallas“  tingimustest. Käesolevale taotlusele allakirjutamisega kinnitan, et selles taotluses esitatud andmed on õiged ja dokumentaalselt tõestatavad.  
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   Noortelaagri juhatajal ja kasvataja(te)l ei ole piirangut noortega töötamiseks NTSi § 5    kohaselt.
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   Soovin taotluse kasutamise lepingut allkirjastada digitaalselt








Taotleja nimi ja allkiri						kuupäev



 
 






Lisa 1.1 PROJEKTI LÜHIKIRJELDUS
Vastavus Harku Valla arengukava prioriteetidele (märkida ära üks põhiline prioriteet)














 Projekti sisuline kokkuvõte
















Eesmärgid ja sihtgrupp








Kavandatud tegevused ajalises järjestuses











Lisa 1.2 PROJEKTI TULUDE-KULUDE EELARVE

Projekti eelarve (vajadusel kasutada lisalehte )
Tulud 
*kaasa arvatud teistest allikatest taotletud toetused ja omafinantseerimine



tulu  allikas

Summa































Omafinantseering *


Tulud kokku

Kulud 

Kulu  nimetus

Summa


























































KULUD KOKKU






                                         noortelaagri ajakava/ lisa 2.3.
(Noortelaagri pidaja nimi)

Vahetuse  suunitlus
Noortelaagri toimumise koht (aadress, kontaktandmed)
Vahetuse aeg
Päevade arv 
Osalejate arv
Päevamaksumus
ühe noore kohta ilma toetusteta
Taotletav toetus noore kohta päevas 
Taotletav toetus vahetuse kohta (päevade arv korda osalejate arv korda toetuse suurus noore kohta päevas)
Laagri väljamüügi hind
noore kohta vahetuses** (päevamaksumus miinus toetused (sh riik) päevas korda vahetuse päevade arv)
I








II








III








IV








V








VI








VII








KOKKU





X

X

Taotleja nimi


Esindaja nimi ja allkiri

** Väljamüügihind avaldatakse meedias



