EV100 „Igal lapsel oma pill“ taotlusvormi näidis
NB! Käesolev taotlusvormi näidist ei ole võimalik projekti taotlusvooru esitada. Tegemist on
abivahendiga, et taotleja näeks korraga kõiki andmeid, mis taotlusvormis on vaja esitada.
TAOTLEJA ANDMED
Juriidilise isiku nimi:
avalik-õigusliku juriidilise isiku puhul kirjutada asutuse nimi (nt muusikakooli nimi)

Taotleja juriidiline vorm:
 Riigi/kohaliku omavalitsuse asutus
 Mittetulundusühing
 Äriühing
 Sihtasutus
Registrikood:
Asukoht (maakond või suurlinn):
Kohalik omavalitsusüksus, kus organisatsioon asub:
valla või linna nimi
Postiaadress:
Pangakonto number:
Tallinna ja Tartu linna allasutustel ning riigikoolidel lisada ka viitenumber
Konto omanik:
Juriidilise isiku esindaja nimi:
taotleja allkirjaõiguslik esindaja (tavaliselt asutuse juht)
Juriidilise isiku esindaja ametikoht:
Kontaktisiku nimi (kui on erinev):
Telefoni number:
E-posti aadress:
Kas taotleja kuulub oma valdkonna katuseorganisatsiooni liikmeskonna hulka?
 Eesti Muusikakoolide Liit (EML)
 Eesti Puhkpillimuusika Ühing (EPÜ)
 Eesti Sümfooniaorkestrite Liit (ESOL)
 Eesti Rütmimuusika Hariduse Liit (ERHL)
 Eesti Pärimusmuusika Keskus (EPMK)
 Huvikoolide liit
 Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus (ANK)
 Üldhariduskool/kuulub üldhariduskooli koosseisu
 Kultuurimaja/kuulub kohaliku kultuurimaja koosseisu
 Lasteaed
 Ei ole katuseorganisatsiooni liige
 Muu…
Kas asutuse tegevuseks viimase kolme aasta jooksul on olnud pilliõppe pakkumine kuni 18aastastele noortele?
 Jah
 Ei
Taotleva asutuse ja/või kollektiivi lühike iseloomustus (kuni 700 tähemärki)
Nt. palju on asutuses õpilasi? Mis pille õpetatakse ja millised muusikakollektiivid asutuses
tegutsevad? Milline on asutuse roll kohalikus hariduselus/muusikaelus?

1. HANGITAV PILL
Kokku on võimalik igal taotlejal esitada rahataotlus kuni nelja (4) pilli hankimiseks. Pilli andmeid
sisestades tugineda konkreetsele hinnapakkumisele (odavamale).
NB! Hangitavad pillid sisestada taotlusesse prioriteetsuse järjekorras (1. sisestatav pill on kõige
prioriteetsem; 4. sisestatav pill on kõige vähem prioriteetsem).
1.1 Hangitava pilli liik:
 Klassikaline keelpill
 Klassikaline löökpill
 Klassikaline klahvpill
 Puhkpill
 Pärimusmuusika pill
 Rütmimuusika pill (mitteakadeemiline muusika)
1.2. Hangitava pilli nimi:
nt tšello ¾
1.3. Pilli tootja ja mudel:
nt Yamaha VC5S34
1.4. Hangitava pilli kasutusala:
 Individuaalõpe
 Ansambliõpe
 Orkestriõpe
 Muu…
1.4.1. Kui on, siis loetleda ülal nimetatud kollektiivide nimed (ansamblid, orkestrid jms):
1.5. Palju on hangitava pilli õppijaid teie organisatsioonis?
 Hetkel ei ole veel ühtegi
 1-2
 3-4
 5-9
 üle 10-ne
1.5.1. Õpetaja nimi, kes pillimängu õpetama hakkab:
1.6. Hangitava pilli vajaduse sisuline põhjendamine
Nt: Miks on seda pilli vaja? Kes on kasutajad? Milline oleks hangitava pilli mõju teie
organisatsioonile? Millises seisukorras on teised sama pilliliigi instrumendid teie asutuses?

1.7. Lisa/selgitav informatsioon
täidetakse vajadusel
Pilli finantseerimine
Hangitava pilli maksumus peab tuginema konkreetsele hinnapakkumisele (odavamale).
Ühe pilli kohta on kohustus esitada kaks (2) võrreldavat hinnapakkumist. Hinnapakkumised
saata eraldi e-kirjaga aadressile pilliprojekt@gmail.com. E-kirja pealkirjaks panna taotleja nimi
(juriidiline isik või asutus).
1.8. Hangitava pilli maksumus:
Koos käibemaksuga. Juhul, kui toetuse esitaja saab käibemaksu tagasi nõuda, siis esitada pilli
maksumus ilma käibemaksuta.
1.9. Taotletav summa projektist "Igal lapsel oma pill":
Maksimaalselt 80% pilli hinnast, kuid mitte rohkem kui vastavale pilliliigile kehtestatud toetuse
piirsumma. NB! Suurem oma-/kaasfinantseeringu osakaal kasvatab taotluse võimalust
projektist toetust saada.
1.10.
Lisa/selgitav informatsioon:
täidetakse vajadusel
Järgnevalt saab taotluse esitada ka järgmiste pillide hankimiseks. Andmed, mida küsitakse, on samad
kõikide hangitavate pillide kohta (kuni 4 pilli).
Meeldetuletus: antud dokument on näidis. Taotluse saab esitada ainult elektrooniliselt.

