Projektipõhise tegevuse toetuse ülemmäärad 2021. aastal
TOETUS
1

SUMMA

Külakeskuse tegevuse toetus koosneb kahest osast:
Tööjõukulude summa arvutatakse Maksu- ja Tolliameti andmetel taotluse esitamise aasta kolmandas
kvartalis tehtud mediaanväljamakse alusel. Projekti esitamisel vaja lisada tööleping
Halduskulude hüvitamine taotlejale sätestatakse vallavalitsusega sõlmitavas lepingus
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Toetus külaliikumise korraldamiseks ühele külale
Toetus ülevallaliste ja piirkondlike suuremate kultuuriürituste korraldamiseks, mis toimuvad
Harku valla territooriumil
Toetus muusika-, käsitöö- jm harrastusgruppide ning Harku valla territooriumil toimuvate
kontserdite tegevuse korraldamiseks

kuni 1500 eurot
kuni 1000 eurot
kuni 500 eurot
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Toetus kultuuripärandi säilitamisel ja rahvakultuuri arendamisel, rahvusliku identiteedi hoidmisel
läbi rahvatantsu, rahvalaulu, koorilaulu ja rahvapilli õppe tegevuse korraldamiseks juhendajatele
töötasuna. Projekti esitamisel vaja lisada tööleping

kuni 2800 eurot
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Toetus rahva- ja noortespordiürituste korraldamiseks
Toetus saavutusspordi korraldamiseks esindusvõistkondadele

kuni 500 eurot
kuni 5000 eurot

Tingimused, mis vajalik projekti esitamisel lahti kirjeldada:
tuleb arendada noortesporti Harku vallas;
toetus on suunatud ühes spordiala valdkonnas ühele spordialale;
esindusvõistkonnal peab olema Harku vallaga seotud asustusüksuse nimi;
esindusvõistkonnal tuleb hoida Harku valla mainekujunduselemente;
vormiriietusel peab olema Harku valla tunnus;
esindusmängud peavad toimuma Harku vallas;
tuleb esindada Harku valda Eesti valdade mängudel;
tuleb osaleda liiga mängudel ja Eesti meistrivõistlustel;
eelarves tuleb kirjeldada planeeritavad tegevused koos summadega;
kulusid võib kasutada spordisaali või staadioni rendiks, treeneri töötasuks ja võistkonna transpordiks
ning ühtse vormiriietuse toetuseks.
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Toetus valla noorte vaba aja ürituste, tervisekäitumist ja sotsiaalseid oskusi toetavate projektide,
ennetustöö projektide ja rahvusvahelises noorsootöös osalemise korraldamise tegevusteks
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Toetus välisreisil kultuuri-, spordi või noorsootöövaldkonnas ühe kuni 26. a noore osalemiseks
ühel välisreisil on:
meeskondlikul alal
individuaalalal
erivajadusega noore saatjale

Toetus noortelaagri korraldamiseks ühe noore osalemiseks Eestis läbiviidavas laagris ühe
laagripäeva kohta
11 Toetus valla sotsiaalprojektide ja riskiperede ennetusprojektide korraldamiseks
12 Toetus eakate kultuuritegevuse korraldamiseks
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kuni 500 eurot

kuni 100 eurot
kuni 200 eurot
kuni 200 eurot
kuni 3 eurot
kuni 500 eurot
kuni 1000 eurot

