SIHTASUTUSE
EESTI RAHVUSKULTUURI
FOND ANKEET RAHALISE
TOETUSE TAOTLEMISEKS

Registreerimise number ja kuupäev
(täidetakse sihtasutuse poolt)
____ “___”_________________ 2019.a.




Rahuldatud summas ____________
Jäetud rahuldamata

1. TAOTLEJA
a) isiku ees- ja perekonnanimi või asutuse nimetus

b) isikukood / registrikood

c) töökoht või õppeasutus/ asutuse puhul esindaja nimi

d) amet või õpitav eriala

e) aadress (tänav, maja, krt., linn/asula, sihtnumber)

telefon

e-posti aadress

f) pangarekvisiidid (pank, arvelduskonto number ja valdaja)

2. TAOTLETAV TOETUS
toetuse eesmärk

toetuse suurus

allfond, kust toetust taotletakse

toetuse kasutamise aeg

3. KAASFINANTSEERIJAD
asutuse, fondi vms. nimetus, kellelt on toetus saadud

toetuse suurus

4. TAOTLUS TÄIENDAVALT ESITATUD
asutuse, fondi vms. nimetus, kellele taotlus on esitatud

otsus või vastamise
tähtaeg

toetuse suurus

5. SOOVITAJAD
ees- ja perekonnanimi, telefon

ees- ja perekonnanimi, telefon

6. LISAD
a)
b)

taotluse põhjendus või tööprojekt
cv

c)
d)

eelarve või kalkulatsioon
koolitõend

e)
f)

soovitaja põhjendused
muud vajalikud lisad

ABIKS ANKEEDI TÄITMISEL
Kõik materjalid esitage: TRÜKITULT, A4 FORMAADIS KIRJAPABERIL, ÜHEPOOLSETENA,
KÖITMATA JA KLAMMERDAMATA.
Elektrooniliselt saadetud taotluste puhul digiallkirjastage ankeet. Lisadokumendid saatke PDF või DOC
formaadis. Koolitõendid ja akadeemilised õiendid teisendage PDF formaati.
Kui taotlete toetust asutusele, siis kandke asutuse nimi lahtrisse 1.a Lahtrid 1.c ja 1.d täitke oma
andmetega.
Aadressis märkige ära oma täpne postiaadress, millele saab teile saata vajadusel kirjalikke teateid.
Punktis 2 märkige allfondi nimi, mille eesmärk ühtib Teie taotluse eesmärgiga.
Punktis 3 näidake ära asutused või fondid, kellelt olete täiendavalt saanud raha antud projekti
finantseerimiseks.
Punktis 4 näidake ära asutused või fondid, kellele olete täiendavalt esitanud taotluse antud projekti
finantseerimiseks.
Soovituste omamine ei ole kohustuslik. Soovitaja(te) olemasolul peab punktis 5 olema soovitaja nimi ja
võimaluse korral telefoni number. Taotlusele lisage soovituskiri, milles soovitaja põhjendab oma toetust
antud taotlusele.
ÕPINGUTOETUSE PUHUL ON KOHUSTUSLIK LISADA TAOTLUSELE TÕEND, MIS TÕENDAB TEIE
ÕPPIMIST VASTAVAS ÕPPEASUTUSES.
Teiega ühenduse pidamise hõlbustamiseks jätke meile oma võimaliku kontaktisiku nimi ja koordinaadid:
_________________________________________________________________________________
TEADMISEKS
Posti teel laekunud taotluste korral arvestatakse postitempli kuupäeva. Hilinenud ja ilma ankeedita
esitatud taotlused jäävad sisulise läbivaatamiseta, s.t. neid ei esitata nõukogule.
IGALT TAOTLEJALT VÕETAKSE VASTU AINULT ÜKS TAOTLUS.
EESTI RAHVUSKULTUURI FOND POOLT VAREM ERALDATUD STIPENDIUMIDE JA TOETUSTE
ARUANDLUS PEAB OLEMA ESITATUD ENNE UUE TOETUSE TAOTLEMIST.
EELMISEL AASTAL STIPENDIUMI SAANUD ÜKSIKISIK EI SAA ESITADA TAOTLUST JÄRGMISEKS
AASTAKS.
Jagamise tulemuste kohta avaldatakse informatsioon ajakirjanduses ja meie koduleheküljel: www.erkf.ee
ning toetuse saajale saadetakse vastav kirjalik teade.
Toetuse saajaga sõlmib sihtasutus lepingu, millega toetuse saaja kohustub talle eraldatud toetust
kasutama vastavalt taotluses esitatud eesmärkidele. Sihtasutusele jääb õigus toetuse osaliseks või
täielikuks tagasinõudmiseks, kui selgub selle mittesihipärane kasutamine.
“____”___________________________ 2019.a.

__________________________________
(taotleja allkiri)

Taotlused esitage Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond aadressil:
A. Lauteri 7-13 (II korrus), 10145 Tallinn
Telefon 601 3428
Vastuvõtt tööpäeviti 10.00 – 16.00

