KAASFINANTSEERIMISLEPING NR ........
Käesoleva kaasfinantseerimislepingu („leping“) on sõlminud ................., registrikood, aadress
...............(„toetuse saaja“), mida esindab ................
ja
Sihtasutus Tartu Loomemajanduskeskus, registrikood 90011415 („toetuse andja“), aadress Kalevi 13,
Tartu, mida esindab juhatuse liige Külli Hansen (edaspidi eraldi nimetatud ka „pool“ või ühiselt
„pooled“)) alljärgnevas:
1. ÜLDSÄTTED
1.1 Leping reguleerib suhteid, mis tekivad poolte vahel pärast toetuse andja poolt toetuse taotluse
rahuldamise otsuse tegemist.
1.2 Lepingu sõlmimisega võtab toetuse saaja endale kohustuse tagada toetuse saajal lasuvate
kohustuste täitmise taotluses kirjeldatud filmiprojekti („teos“) tootmisel vastavuses Tartu
Filmifondi tingimustega ja käesoleva lepinguga.
1.3 Toetuse andja annab toetuse saajale teose tootmiseks toetust .........% regioonis tehtud
abikõlblikest kogukuludest, aga mitte rohkem, kui ..............eurot.
1.4 Filmiprojekti teostamise periood on: ......................, sh regioonis tehtavad tegevused: .................
1.5 Poolte esindajad lepingu täitmisega seotud küsimustes on: ....................
2. TOETUSE SAAJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
2.1
Toetuse saajal on õigus:
2.1.1 Saada Toetuse andjalt informatsiooni, mis on seotud Tartu Filmifondist toetuse saamise
tingimustes sätestatud nõuete täitmisega.
2.2
Toetuse saaja on kohustatud:
2.2.1. järgima toetusega kaetavate kulude tegemisel Tartu Filmifondi tingimustes toodud kulude
abikõlblikkuse reegleid;
2.2.2. tagama, et lepinguga eraldatud toetuse aluseks olevad kulutused oleksid eristatud ja
jälgitavad toetuse saaja raamatupidamises.
2.2.3. lähtuma teose tootmisel taotluses ja selle lisades kirjeldatust;
2.2.4. informeerima toetuse andjat viivitamatult kõigist asjaoludest, mis võivad oluliselt mõjutada
lepinguliste kohustuste täitmist või toovad kaasa olulisi muudatusi taotlusega esitatud
andmetes;
2.2.5. kasutama Tartu Filmifondi logo nähtavalt teose algus- ja lõputiitrites ning kõikidel seotud
reklaammaterjalidel;
2.2.6. tegelema teose levitamise, turundamise ja reklaamiga ning kandma ise kõik vastavad kulud;
2.2.7. informeerima toetuse andjat esilinastuse ajast ja kohast hiljemalt üks kuu enne selle toimumist
ja eraldama toetuse andjale kokku 10 kutset esilinastusele;
2.2.8. esitama toetuse andjale ...... kuud peale lepingu allkirjastamist toetuse kasutamise aruande
koos järgmiste dokumentidega:
2.2.8.1.tegevusaruanne;
2.2.8.2. kuluaruanne;
2.2.8.3.kulu- ja maksedokumentide koopiad.
2.2.9. võimaldama lepingu kehtivuse perioodil ja 3 aasta jooksul arvates toetuse väljamaksmisest
teostada kohapealset kontrolli, auditit ja järelevalvet toetuse kasutamist kajastavate kulu- ja
maksedokumentide originaalide osas ning osutama kontrolli, auditi ja järelevalve kiireks
läbiviimiseks igakülgset abi.
2.2.10. tagastama toetuse andja nõudmisel osaliselt või täielikult toetuse, kui:
2.2.10.1.
ilmneb asjaolu, mille korral taotlust ei oleks rahuldatud;
2.2.10.2.
toetuse saaja on rikkunud lepingu tingimusi;
2.2.10.3.
selgub, et toetuse saaja esitanud valeandmeid või varjanud andmeid
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3. TOETUSE ANDJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1 Toetuse andjal on õigus:
3.1.1 nõuda taotluses või aruandes sisalduvate tegevuste ja kulude kohta täiendavate andmete ja
dokumentide esitamist tegevuste ja kulude abikõlblikkuse tõendamiseks;
3.1.2 teostada lepingu kehtivuse perioodil ja 3 aasta jooksul arvates toetuse väljamaksmisest
kohapealset kontrolli toetuse kasutamist kajastavate kulu- ja maksedokumentide osas;
3.1.3 öelda leping üles, keelduda toetuse väljamaksmisest või nõudma toetuse osalist või täielikku
tagastamist kui:
3.1.3.1 ilmneb asjaolu, mille korral taotlust ei oleks rahuldatud;
3.1.3.2 toetuse saaja on rikkunud lepingu tingimusi;
3.1.3.3 ilmnevad asjaolud, mille tõttu lepingu täitmise jätkamist ei saa pidada otstarbekaks
või see on võimatu või võib osutuda võimatuks;
3.1.3.4 toetuse saaja on taotluses või aruande esitanud valeandmeid või varjanud andmeid.
3.1.4 vähendada proportsionaalselt toetust, juhul kui aruandega esitatud abikõlblikuks tunnistatud
kulude summa väheneb.
3.2
Toetuse andja on kohustatud:
3.2.1 Kandma toetuse summa pärast toetuse saaja poolt esitatud aruande kinnitamist Toetuse saaja
pangakontole;
3.2.2 nõustama vajadusel toetuse saajat talle kehtivate nõuete osas;
3.2.3 tegema aruandevormid ja muud asjakohased juhendmaterjalid kättesaadavaks oma veebilehel;
3.2.4 informeerima Toetuse saajat toetuse kasutamist reguleerivates dokumentides tehtud
muudatustest;
3.2.5 mitte avaldama Toetuse saaja ja taotluse kohta menetluse käigus saadud konfidentsiaalset
informatsiooni ega dokumente, välja arvatud õigusaktides sätestatud juhtudel.
4. LÕPPSÄTTED
4.1 Leping jõustub selle allkirjastamisest ja kehtib kuni poolte poolt kõigi oma kohustuste
nõuetekohase täitmiseni.
4.2 Lepingut võib muuta poolte kirjalikul kokkuleppel. Muudatused jõustuvad pärast allakirjutamist
mõlema poole poolt või poolte poolt määratud tähtpäeval.
4.3 Kõik lepingust tulenevad erimeelsused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Juhul, kui
läbirääkimised ei anna tulemusi, lahendatakse vaidlus asukohajärgses kohtus.
4.4 Lepingus reguleerimata küsimustes juhinduvad pooled taotlemise tingimustest ja Eesti Vabariigis
kehtivatest õigusaktidest.
5. LEPINGUOSALISTE REKVISIIDID JA ALLKIRJAD:
Toetuse andja:
.........................
Aadress ...............................
Tel........................................
E-post....................................

Toetuse saaja:
........................
Postiaadress ..................
Tel ...................
Pangarekvisiidid
A/a .........................

/digitaalselt allkirjastatud/
_____________________

/digitaalselt allkirjastatud/
_____________________
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