HALINGA VALLAVALITSUS
KORRALDUS
Piirnu-Jaagupi

14.

oktoober 2014nr322

Hajaasustuse programmist abikdlbulike projektide rahastamine

V6ttes aluseks ,,Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" $ 6 lg 1, regionaalministri
18.03.2014. a kliskkirjanr l-4157 ,,Hajaasustuse programm", Pdrnu maavanema 18.03.2014.a.
kirja nr 12-1120141759-l ja hajaasustuse programmi taotluste hindamiskomisjoni ettepaneku,
annab Halinga Vallavalitsus

korralduse:
1. Rahastada

jiirgmised hajaasustuse programmi toetuse taotlused summas 18 679,11 eurot:

1.1 Toetuse saaja:

Liina Sulu

Projekti nimetus: ,,Mdnna talu puurkaevu rajamine"
Toetuse suurus: 3416,77 eurot
Toetuse oma- ja kaasfinantseering: 1707,83 eurot
Projekti elluviimise kavandatud lOppkuupiiev: mai 2015.

Heli Ki.innapas
Projekti nimetus: ,, Renni talu puurkaevu rajamine"
Toetuse suurus: 3824,19 eurot
Toetuse oma- ja kaasfinantseering: 191 1,81 eurot
Proj ekti elluviimise kavandatud lOppkuupiiev : oktoober 20 1 5

1.2 Toetuse saaja:

.

1.3 Toetuse saaja: Ulo Laks
Projekti nimetus: ,,Tamme talu puurkaevu rajamine"
Toetuse suurus: 3661,48 eurot
Toetuse oma- ja kaasfinantseering: 1830,47 eurot
Proj ekti elluviimise kavandatud l6ppkuupiiev : j uuni 20 I 5 .

1.4 Toetuse saaja: Ivo Lember
Projekti nimetus: ,,Uini talu puurkaevu rajamine"
Toetuse suurus: 2756,74 eurot
Toetuse oma- ja kaasfinantseering: 1377,86 eurot
Proj ekti elluviimise kavandatud l6ppkuup2iev : mai 20 I 5 .
1.5 Toetuse saaja: Vello Masso
Projekti nimetus: ,,Adreku talu vee-ja kanalisatsioonisiisteemide uuendamine"
Toetuse suurus: 5021,13 eurot
Toetuse oma- ja kaasfinantseering: 2510,19 eurot

Proj ekti elluviimise kavandatud ldppkuupiev: august 20

15.

2. Toetuse viiljamaksmise tingimused on jiirgmised:
toetuslepingu sdlmimiseks on vajalik kirjalik ndusolek puurkaevu rajamiseks
toetuslepingut ei sdlmita enne, kui mainitud tingimus on tiiidetud

o
o
o

o

toetusleping sOlmitakse kolmepoolne, Halinga Vallavalitsuse, too teostaja ja
toetuse saaja vahel

Halinga Vallavalitsus maksab toetuse v[lja too teostaja arvelduskontole 90%
ulatuses toetuse summast hiljemalt 10 toopaeva jooksul piirast toetuslepingu
s6lmimist. Kuni 10% toetusest makstakse tod teostajale hiljemalt 10 toop[eva
jooksul piirast aruande kinnitamist Halinga Vallavalitsuse poolt.

3. Aruande esitamise kord on jlirgmine:
allkirjastatud projekti aruanne tuleb esitada Halinga Vallavalitsusele hiljemalt iihe
kuu j ooksul piirast toetuslepingus miiZiratud proj ekti ldppkuupiieva

.
.

.
o
o
o
o
o
o

aruanne n6utud informatsiooniga etteniihtud vormil esitatakse koos kulu-ja
maksedokumentide koopiatega (rahalised tehingud, mis iiletavad 300 eurot,
peavad olema teostatud toetuse saajale v6i kaastaotlejale vdi nende pereliikmetele
kuuluvalt pangakontolt)
aruandele lisaks tuleb esitada kasutusloa taotlus koos vajalike lisadega
Halinga Vallavalitsus kiidab heaks v6i liikkab tagasi projekti aruande 20 t66paeva
jooksul aruande saamisest arvates
toetuse saajat teavitatakse aruande heakskiitmisest v6i tagasiltikkamisest 5
t<iopiieva j ooksul piirast aruande heakskiitmist vdi tagasiltikkamist
toetuse saaja peab siiilitama taotluse ja projekti teostamisega seonduvat
dokumentatsiooni 3 aasta jooksul alates projekti ldpptiihtajast
toetuse saaja peab kaetud tcicide akti koostamisel informeerima Halinga
Vallavalitsust 3 t6opaeva ette, et jiirelevalveks mliZiratud isik saaks kontrollida
kanalisatsioonisi.isteemi n6uetekohast raj amist
toetuse saaja peab informeerima kirjalikult Halinga Vallavalitsust muudatustest
projekti eelarves, kui need on suuremad kui 10% projekti eelarves konkreetsele
tegevusele etteniihtud eelarverea mahust
toetuse saaja peab tagastama Halinga Vallavalitsusele projekti odavamal
elluviimisel kasutamata jaanud vahendid 15 toopZieva jooksul alates projekti
ldpparuande kinnitamisest. Juhul, kui toetusest jiiiib kasutamata viihem kui 7
eurot, siis kasutamata jiiiinud osa ei tagastata.

4. Kor:raldust on 6igus vaidlustada 30 piieva jooksul, arvates piievast, millal vaiet esitama
Oigustatud isik korraldusest teada sai v6i oleks pidanud saama, esitades vaide Halinga
Vallavalitsusele haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras. Korralduse
peale on kaebe6igusega isikul 6igus esitada kaebus Tallinna Halduskohtule
halduskohtumenetluse seadustiku $-s 46 siitestatud tiihtaegadel ja halduskohtumenetluse
seadustikus siitestatud korras.
5. Korraldus jOustub teatavakstegemisest.
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