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Kadrina valla noorsportlaste toetamise kord
§ 1. Üldsätted
(1) Kadrina valla noorsportlaste fondi eesmärk on toetada noorsportlaste
treeningettevalmistust, võistlus- ja treeningvarustuse soetamist, osalemist valla sisestel kui ka
väljaspool Kadrina valda toimuvatel tasulistel treeningutel ja sõidukulude kompenseerimisel.
(2) Kadrina valla noorsportlaste toetamise fond moodustub füüsiliste ja juriidiliste isikute
poolt sihtasutuse arvelduskontole kantud summadest.
(3) Toetust saavad taotleda Kadrina valla üldhariduskoolides õppivad noored.
§ 2. Toetuse taotlemine
(1) Toetuse taotlemiseks saab esitada avaldusi kaks korda aastas: 1. novembriks ja 1. maiks.
(2) Taotlus esitatakse paberkandjal sihtasutuse juhatusele või e-posti aadressil
noorsportlased@gmail.com
(3) Toetust võivad taotleda noorsportlane ise, tema vanemad, treenerid ja teised isikud.
(4) Toetuse taotlemiseks tuleb sihtasutuse juhatusele esitada järgmised dokumendid:
1) vabas vormis taotlus, milles on ära toodud taotleja nimi, lühike elulookirjeldus, taotletav
summa ja avelduskonto number;
2) ülevaade senisest tegevusest, saavutatud tulemustest ja toetuse kasutamise eesmärgist;
3) alla 18-aastase taotleja puhul hooldusõigusliku isiku nõusolek toetuse taotlemiseks.
§ 3. Toetuse määramine
(1) Laekunud taotlused vaatab läbi ja otsustab toetuse eraldamise sihasutuse juhatuse liikme
2016. aasta 31. oktoobri käskkirja nr 11 ”Kadrina valla noorsportlaste toetamise kord” punktis
3 toodud 4-liikmeline komisjon.
(2) Taotlused vaadatakse läbi kaks korda aastas, hiljemalt 10 tööpäeva jooksul peale 1.
novembrit ja 1. maid.
(3) Komisjoni arutluskäik on konfidentsiaalne ja avalikustatakse ainult lõpptulemus.
(4) Komisjoni otsuste kohta koostatakse komisjoni liikmete poolt allkirjastatud protokoll, mis
on toetuste eraldamise aluseks sihtasutuse juhatusele.
(5) Komisjonil on õigus eesmärkidele või nõuetele vastavate taotluste või rahaliste vahendite
vähesuse korral toetust mitte määrata.
(6) Toetuse saajad tehakse teatavaks Kadrina valla kodulehel.
(7) Toetus on personaalne ja sihtotstarbeline ning makstakse välja ühes osas taotleja või
taotleja esindaja arvelduskontole kahe nädala jooksul peale toetuse eraldamise otsust.
(8) Toetuse saajal tuleb esitada kuludokumendid taotluses esitatud eesmärgist lähtuvalt
hiljemalt üks kuu enne järgmise taotlusvooru algust (1. aprilliks või 1. oktoobriks).

