JCI ESTONIA ARENGUFONDI STATUUT
Vastu võetud JCI Estonia üldkoosolekul 20. septembril 2020

Käesolev statuut reguleerib, kuidas kasutada ja taotleda JCI Estonia Arengufondis olevat raha.

1. Üldsätted
1.1. JCI Estonia Arengufond (edaspidi Arengufond) on MTÜ JCI Estonia raames tegutsev
sihtotstarbeline fond, mille eesmärk on toetada:
1.1.1. JCI Estonia kohalike kodade liikmeskonna kasvu;
1.1.2. JCI Estonia kui organisatsiooni arengut ja tuntuse suurenemist.
1.2. Arengufond toetab ainult projekte, mis täidavad eelpool nimetatud eesmärke.
1.3. Arengufond ei toeta kohalike kodade jooksvate kulude katmist.
1.4. Arengufondi vara hoitakse lahus ülejäänud JCI Estonia varast.
1.4.1. Arengufondi asutamisel avab JCI Estonia eraldi pangakonto.
1.4.2. Arengufondi

pangakontole

tehtud

mistahes

sissemaksed

arvestatakse

Arengufondi varade hulka.

2. Nõukogu
2.1. Arengufondi varade kasutamise üle otsustab Arengufondi nõukogu (edaspidi Nõukogu),
arvestades käesoleva statuudi sätteid.
2.2. Nõukogu koosneb viiest liikmest, kes määratakse ametisse JCI Estonia üldkoosoleku
otsusega.
2.3. Viiest Nõukogu liikmest üks on jooksva aasta JCI Estonia president, kes on Nõukogu
liikmena ametis ühe aasta. Teised Nõukogu liikmed määratakse ametisse kolmeks
aastaks.
2.4. Kolmeks aastaks valitavad kandidaadid peavad täitma kõik järgnevad tingimused:
2.4.1. on kandideerimise hetkel JCI Estonia kohaliku koja liige ⎼ kas hääleõiguslik liige
või senaator ehk eluaegne liige;
2.4.2. on olnud JCI liige vähemalt viis aastat;

2.4.3. on saanud oma kohaliku koja mandaadi kandideerimaks Nõukokku.
2.5. Nõukogu

liikmed

valivad

Nõukogule

esimehe,

kes

vastutab

koosolekute

kokkukutsumise ja taotlejatele vastuste andmise eest. Nõukogu koosolekud ja
hääletused võivad toimuda ka elektrooniliselt.
2.6. Nõukogu liikmete enamus ei tohi koosneda ühe koja liikmetest.

3. Toetuse taotlemine Arengufondi vahenditest
3.1. Toetust saab taotleda:
3.1.1. MTÜ JCI Estonia liige ehk kohalik koda;
3.1.2. MTÜ JCI Estonia juhatus.
3.2. Toetuse taotlemiseks tuleb Nõukogule esitada kirjalik avaldus. Taotlus peab sisaldama
järgnevat infot:
3.2.1. Taotleja andmed (koda, esitaja ja kontaktandmed);
3.2.2. Projekti nimi ja eesmärk;
3.2.3. Projekti periood;
3.2.4. Projekti kirjeldus;
3.2.5. Põhjendus, kuidas projekt täidab punktis 1.1. toodud Arengufondi eesmärke;
3.2.6. Projekti detailne eelarve taotletava summa kasutamise kohta;
3.2.7. Projektijuhi ja meeskonnaliikmete nimed.
3.3. Nõukogu vaatab esitatud taotlused läbi ning annab vastuse taotluse osas 30 päeva
jooksul. Nõukogul on õigus otsuse langetamiseks esitada taotlejale lisaküsimusi.
3.4. Nõukogu otsustab, kas:
3.4.1. lugeda

taotlus

eesmärkidele ja

rahastamiskõlblikuks

vastavalt

punktis

1.1.

nimetatud

punktis 3.2. nimetatud tingimustele ning rahuldada taotlus

täismahus;
3.4.2. lugeda

taotlus

rahastamiskõlblikuks

vastavalt

punktis

1.1.

nimetatud

eesmärkidele ja punktis 3.2. nimetatud tingimustele, kuid rahuldada toetus
osalises mahus ja/või rakendada lisatingimused;
3.4.3. lükata taotlus põhjendatud otsusega tagasi.

3.5. Nõukogu otsus on pädev, kui selle poolt hääletab vähemalt kolm Nõukogu liiget.
3.6. Taotluse rahuldamisel sõlmib Nõukogu taotlejaga kirjaliku kokkuleppe, mis sisaldab
taotleja kohustusi (näiteks vahekokkuvõtete tegemist pikemate projektide puhul) ja
täpset finantseerimiskava.
3.7. Taotleja esitab hiljemalt 30 päeva jooksul pärast projekti lõppu Nõukogule projekti
kokkuvõtte, mis sisaldab:
3.7.1. projekti ülevaadet ja tulemusi;
3.7.2. detailset kuluaruannet, milles on (koos kuludokumentidega) näidatud, kuidas on
toetust kasutatud;
3.7.3. põhjendust, kuidas on toetuse kasutamine täitnud Arengufondi eesmärke.
3.8. Nõukogu kinnitab kõikide projektide kokkuvõtted.
3.9. Kui selgub, et projekt ei vasta taotluses toodud kirjeldusele või ei täida Arengufondi
eesmärke, on Nõukogul õigus toetus kas osaliselt või täies mahus tagasi küsida.
3.10. Toetus küsitakse täies mahus tagasi, kui Taotleja ei ole esitanud Nõukogule tähtaegselt
punktide 3.7.1.–3.7.3. nõuetele vastavat kokkuvõtet.
3.11. Iga taotleja saab ühe kalendriaasta jooksul saada toetust maksimaalselt 5%
Arengufondi mahust kalendriaasta alguse seisuga.

