KUIDAS TAOTLEDA LOOMESTIPENDIUMIT?

1. Leidke kasulik
koolitus

2. Uurige
maksumusi ja
koostage eelarve

3. Täitke
loomestipendiumi
taotlus

4. Saatke taotlus
liidule 10.
kuupäevaks

5. Liit saadab Teile
lepingu

6. Allkirjastage
leping ja saatke
liidule tagasi

7.
Stipendiumisumma
kantakse Teie
arvelduskontole

8. Kasutage
stipendiumit
sihipäraselt

9. Säilitage kõik
maksetõendid

10. Võrrelge eelarvet
oma
maksetõenditega

11. Täitke aruande
blankett

12. Saatke aruande
blankett koos
maksetõenditega
liidule
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Loomestipendium on liikmetele erialaseks enesetäiendamiseks Eestis ja välismaal (transport,
töötoa maksumus, majutus, kultuuriüritused). Loomestipendiumit tuleb alati taotleda enne
üritust, koolitust või projekti, enesetäiendusi ei kompenseerita tagantjärele.
https://balletiliit.ee/liikmele/toetused/loomestipendium
1. Leidke koolitus, millel soovite osaleda.
2. Uurige välja kõik koolitusega seotud kulud ja koostage eelarve.
3. Täitke loomestipendiumi taotlus.
4. Saatke loomestipendiumi taotlus liidule 10. kuupäevaks.
5. Kui liidu juhatus on otsustanud Teie taotluse rahuldada, saadetakse Teile selle kohta
teavitus ja liidupoolne leping.
6. Veenduge, et lepingus olev info on õige ja allkirjastage leping. Digitaalselt allkirjastatud
lepingu võib saata janika@balletiliit.ee. Paberile prinditud leping tuleb toimetada
juhatusele, saates selle Uus tn 5, Tallinn, või jättes Vanemuise või Rahvusooperi
infolauda.
7. Kui allkirjastatud leping on jõudnud juhatuseni, kantakse stipendiumi summa Teie
arvelduskontole.
8. Kasutage stipendiumit sihipäraselt.
9. Säilitage kõik maksetõendid. Vältige sularaha makseid. Tehke kõik maksed ise, et
maksetõenditele jääks Teie nimi.
10. Peale projekti lõppemist võrrelge maksetõendeid planeeritud eelarvega. Arvutage kokku,
kas maksetõendid katavad kogu stipendiumisumma, süstematiseerige kviitungid ja
vajadusel märgistage olulisemad numbrid ja info. Digitaalsed failid nimetage ümber nii, et
nende nimi viitaks nende sisule.
11. Täitke ära aruande blankett, mis saadeti Teile koos lepinguga. Leitav ka liidu kodulehelt:
Stipendiumi sihipärase kasutamise aruanne https://balletiliit.ee/liikmele/blanketid
12. Saatke liidule aruanne koos maksetõenditega. Aruannet võib esitada kombineerides nii,
et osa dokumente on paberil ja osa digitaalselt. Veenduge, et aruanne on arusaadav,
muidu on juhatus sunnitud esitama Teile infopäringuid lisainfo saamiseks. Veenduge, et
kõik kulud on kirja pandud, kulude tšekid on esitatud ja arusaadavad. Kui maksetõendid
ei kata kogu stipendiumisummat, tuleb jääk kanda tagasi liidu kontole. Kui maksetõendid
ületavad stipendiumisummat, ei saa liit jääki kompenseerida.
Kui aruanne on Teile selge ja arusaadav, on see selge ja arusaadav ka juhatuse
liikmele, kes infot kontrollib ja kannab aruande dokumendiregistrisse. Samuti liidu
revidendile.
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