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Kaastaotlejad (täidetakse juhul, kui korteriühistu registrikaardi sätted nõuavad mitme juhatuse liikme esindust)
.
Andmed korteriühistutele taotleva toetuste kohta
☐ Koolitustoetus
☐ Audititoetus
☐ Elektripaigaldiste, küttesüsteemi ja ventilatsiooni korrashoiu toetus
☐ Korterelamute haljastuse korrastamise ning turvasüsteemide paigaldamise toetus
☐ Hoovi heakorrastamise ja korterelamu fassaadi, katuse renoveerimise toetus
Planeeritava
tegevuse

Algus

Lõpp

teostamise aeg
Planeeritavad tegevused
☐ korteriühistutele suunatud ja tegevusega seotud teemal koolitusel osalemine;
☐ elektripaigaldiste ning korstnate ja gaasipaigaldiste auditi teostamine;
☐ elektripaigaldiste, küttesüsteemi ja ventilatsiooni korrashoid;
☐ haljasala rajamine või parendamine;
☐ istepinkide ja prügikastide paigaldamine või korrastamine;
☐ kõrghaljastuse rajamine või parendamine;
☐ turvasüsteemide paigaldamine;
☐ tee ja kõnnitee rajamine ja remont;
☐ prügimaja või prügikonteinerite platsi rajamine või parendamine;
☐ korterelamu fassaadi, katuse renoveerimine.

Projekti maksumus
Kogumaksumus
Omafinantseering
Taotletav toetus

Summa kmta
.
.
.

KM (20%)
.
.
.

Summa kokku
.
.
.

Taotlusele on lisatud:
☐ korteriühistu üldkoosoleku otsuse koopia korterelamu haljastuse korrastamise ja/või turvasüsteemi paigaldamise
vajaduse kohta või kinnitatud aasta majanduskava;
☐ korteriühistu üldkoosoleku otsuse koopia hoovi korrastamise ja/või fassaadi, katuse renoveerimiseks vajalike
tööde teostamise kohta või kinnitatud aasta majanduskava ning kinnitus omafinantseeringu olemasolu ja
suuruse kohta;
☐ korteriühistu taotluse esitamisele eelneva aasta majandusaasta tulemiaruanne;
☐ kinnistu plaan kavandatava töö asukoha skeemiga;
☐ fotod kavandatava töö asukohast enne tööde algust;
☐ planeeritavate tööde kirjeldus;
☐ teostatavate tööde täpne eelarve ja tööde teostamise ajagraafik;
☐ kavandatava tegevuse projekt või projektijoonis;
☐ ehitusluba, asjakohased kooskõlastused või nõusolekud kavandatava töö tegemiseks (vajaduse korral);
☐ teostatud tööde akti koopia või tööde teostamise vastuvõtuakt;
☐ koolitusel osalenud isiku nimi;
☐ info osaletud koolituse nime, toimumise aja, koolitaja ja programmi kohta;
☐ kulu tegemist tõendavad dokumendid.

☐ Kinnitan, et esitatud andmed on tõesed. Olen tutvunud toetuse määramise tingimustega ning annan
nõusoleku andmete töötlemiseks.

Kuupäev

Allkiri

Täidetud ja (digi)allkirjastatud taotlus koos nõutavate dokumentidega esitada KohtlaJärve Linnavalitsusele
elektrooniliselt
emailile linnavalitsus@kjlv.ee või paberkandjal aadressil Keskallee 19, KohtlaJärve.

