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Varaliste kohustuste võtmine
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkt 8 alusel
Kõrgessaare Vallavolikogu o t s u s t a b:
1

Osaleda meetme «Veemajanduse infrastruktuuri arendamine» raames projektiga
Kõrgessaare aleviku ja Lauka küla ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide
rekonstrueerimiseks.

2.

Omafinantseerimise kohustuse täitmise tagatakse eelarvelised vahendid 2011-2012
aastate vallaeelarvetes kokku summas kuni 3,5 milj EEK / 223,7 tuh EUR.

3. Nõustuda garantiikirja väljastamisega nimetatud projekti juurde vastavalt lisale nr 1.
4. Volitada Kõrgessaare vallavanem Jaanus Valk olema taotleja ametlik esindaja ja
allkirjastama projektitaotlust.
5. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Aili Küttim
Vallavolikogu esimees
Koostas: K. Sarapuu
Arutatud: Vallavalitsus 23.09. ja 30.09. – esitada volikogule
Eelarve- ja majanduskomisjonis 28.09.2010 – esitada volikogule
Taotlemise tingimustega on võimalik tutvuda täpsemalt https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?
id=13256252&searchCurrent
Minimaalne taotletav ehk abikõlbulike kulude summa 15 milj EEK meie projekti maksumus ~ 20 milj EEK;
omaosalus 15%.
VÄLJAVÕTE
meetme «Veemajanduse infrastruktuuri arendamine» tingimused
Vastu võetud keskkonnaministri 1. juuli 2009. a määrusega nr 34 (RTL 2009, 55, 811),
jõustunud 13.07.2009
§ 8 (41) Kui toetuse taotleja või toetuse saaja laenuvõimekus projekti omafinantseerimise katmiseks
puudub lähtudes Rahandusministeeriumi poolt koostatud toetuse taotleja või toetuse saaja

laenuvõimekuse analüüsist, on toetuse taotlejal või toetuse saajal õigus taotleda projektile täiendavat
riigipoolset finantseerimist.
§ 11. Toetuse taotleja
(1) Toetuse taotleja (edaspidi taotleja) võib olla:
1) kohalik omavalitsus;
…
(2) Taotleja peab vastama järgmistele nõuetele ning seda kirjalikult tõendama:
1) ta on maksevõimeline, majanduslikult jätkusuutlik, ta ei ole pankrotis või likvideerimisel ning tema
äritegevus ei ole peatatud;
2) tal on projekti elluviimiseks vajalik omafinantseering ning rahalised vahendid mitteabikõlblike
kulutuste rahastamiseks või garantii nende vahendite kohta;
3) ta on täitnud kõik kohustused riiklike maksude osas;
4) tal on taotlusega hõlmatud projektipiirkondade kohta «Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusele»
vastavad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavad;
5) kui taotleja esitab taotluse reoveekogumisala piires, mis hõlmab ka teise kohaliku omavalitsuse
haldusterritooriumi, peab taotlejal olema selle kohaliku omavalitsuse kirjalik nõusolek projekti
elluviimise kohta, kelle haldusterritooriumil soovitakse ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteeme
arendada;
6) projekti raames rekonstrueeritav vee- ja reoveeinfrastruktuur peab kuuluma täies mahus taotlejale
või on taotlejal taotluse esitamise tähtajaks sõlmitud siduvad lepingud rekonstrueeritava vee- ja
reoveeinfrastruktuuri omandamiseks.

Keskkonnaministri 01. juuli 2009. a määruse nr 34
“Meetme „Veemajanduse infrastruktuuri
arendamine“ tingimused“
lisa 1

Vorm 1

Taotleja omafinantseeringu garanteerimise
Kinnitus
Toetuse taotleja Kõrgessaare Vallavalitsus, registrikood 75011990,
kinnitab, et ta garanteerib veemajanduse infrastruktuuri kavandatava
projekti rahastamise taotluse rahuldamise otsusega määratava
taotlejapoolse omafinantseeringu ___________ krooni suuruses summas.

Toetuse taotleja:
Kuupäev:

