JÄRVAMAA SPORDIKLUBIDELE HARRASTUSSPORDI TOETUSE
ERALDAMISE KORD
I EESMÄRK
 Järvamaale riigieelarvest harrastusspordi arendamiseks eraldatud sporditoetuse jaotamise korra aluseks on
Kultuuriministeeriumi ja Järvamaa Spordiliidu vaheline leping.
 Toetuse kasutamine on suunatud eelkõige Järvamaa elanikele ja korraldatav spordivõistlus või -üritus peab
olema Järvamaa spordikalendris.
 Toetust spordiklubidele eraldatakse maakonna elanikkonna
eri vanusegruppidele korraldatavate
harrastusspordi- ja liikumisharrastuse ürituste toetamiseks.
II TOETUSTE TAOTLEMINE
Toetust võivad taotleda Järvamaa Spordiliidu liikmesorganisatsioonid:
 kes on Järvamaal tegutsenud vähemalt ühe aasta ning neil on tasutud liikmemaks;
 kes on kantud spordiregistrisse ja seal õigeaegselt andmed ajakohastanud ( uus redakstioon: registrikanne
peab olema tehtud taotluse esitamise tähtajaks)
 majandusaasta aruanne on esitatud õigeaegselt;
 kellel on spordiorgansisatsiooni arengukava, kus nähakse ette spordiorganisatsiooni missioon ja eesmärgid
ning nende täitmiseks kavandatav tegevus ja vahendid. Arengukava koostatakse vähemalt neljaks aastaks.
(Spordiseadus § 9 (1-2));
 Kokku 100 eurot ületavat riiklike maksude või intressivõlga
 klubil ei tohi olla algatatud pankroti ega likvideerimismenetlust ega kehtivat äriregistri kustutamise hoiatust
 klubi on liitunud ja jälgib Hea juhtimistava spordiorganisatsioonis
 kes on esitanud Järvamaa Spordiliidule eelmise aasta harrastusspordi toetuse kasutamise aruande ja
protokolli.
Taotlus esitatakse Järvamaa Spordiliidu harrastusspordi taotlusvormil (www.jarvasport.ee) 5.jaanuariks .
Toetus eraldatakse jooksvaks kalendriaastaks.
III TOETUSTE MENETLEMINE
 Laekunud taotlusi hindab ja toetuse eraldamise otsustab Järvamaa Spordiliidu juhatus hiljemalt
1. veebruariks.
 Toetus eraldatakse sihtotstarbeliselt. Järvamaa Spordiliit sõlmib toetuse saanud spordiklubiga lepingu.
Lepingus sätestatakse toetuse kasutamise eesmärk, lepingupoolte õigused ja kohustused, lepingu täitmise
kohta aruandluse esitamise kord ja lepingu rikkumisest tulenevad sanktsioonid.
 Toetus kantakse spordiklubi arveldusarvele peale protokolli laekumist Järvamaa Spordiliitu.
IV TOETUSE JÄRELVALVE
Toetuse saaja on kohustatud esitama Järvamaa Spordiliidule toetuse kasutamise aruande hiljemalt kaks kuud
peale ürituse või võistluse lõppu.
Aruande kohustuslik vorm on kättesaadav veebilehel www.jarvasport.ee
Toetuse saaja on kohustatud esitama vastava nõude saamisel vajaminevad kuludokumendid.
V HINDAMISE KRITEERIUMID
1. Prioriteetsus maakonna tasandil.
2. Jätkusuutlikkus.
3. Omafinantseerimine, kaasfinantseerimine.
4. Osalejate arv, eri vanusegrupid.
5. Avalikustamine (reklaam üritusele, tulemused).
6. Nõuetekohane esitamine.
JÄRVAMAA SPORDILIIT

