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Käesolev protokoll on vormistatud sihtasutuste seaduse § 30 lõike (2) ja Fondi põhikirja p. 4.17 alusel 
nõukogu koosolekut kokku kutsumata. 
Protokolli valmistas ette ja esitas nõukogule arutamiseks ja otsuse langetamiseks elektrooniliselt juhataja 
nõukogu esimehe ettepanekul. 
 
Virtuaalse koosoleku päevakord:  

1. Eraldise kasutamise lepingu nr 12.2-3/5645 objektiks oleva projekti „Puudega inimese tegevus- ja 
osalusvõime arendamine” projektikonkursi väljakuulutamine. 
  

1.Päevakorrapunkt 
Juhataja informeeris nõukogu 07. aprillil saadetud elektronkirjaga, et Sotsiaalministeerium saatis 5.aprillil 
eraldise kasutamise lepingu digiallkirjastamiseks. Juhataja saatis nõukogule 
muudatuste/paranduste/täienduste tegemiseks projektikonkursi väljakuulutamise otsuse juurde lisatavate 
dokumentide tööversioonid (mis on koostatud PRAXIS, 2013 – „Ühenduste rahastamise juhendmaterjal“  
tehtud soovitusi arvestades): 

• Projektikonkursi raames toetuste andmise tingimused; 
• Projekti „Puudega inimese tegevus- ja osalusvõime arendamine” taotluste hindamiskriteeriumid; 
• Projektitaotluse hindamise ja paremusjärjestuse koostamise kord; 
• Taotlusvorm sihtotstarbelise toetuse taotlemiseks ja taotlusvormi täitmise juhend; 
• Projekti detailne eelarve vorm. 

Täiendavalt palus juhataja nõukogult seisukohta: 
• kes konkursi raames võivad toetust taotleda, kas EPI Koja liikmed + EPIK või kogu võrgustik st ka 

kohalikud ühingud; 
• projektide hindamiskomisjoni suuruse, koosseisu ja tasustamise kohta. 

Juhataja tegi ettepaneku projektide hindamise komisjoni tööd kompenseerida, kuna kuni 47 projekti 
hindamine on küllalt mahukas töö ja selle tegemist nõuda "ühiskondlikus korras" ei ole õiglane. EPI Fondil 
vabu vahendeid ei ole, mille tõttu tuleb selleks kasutada saadavat toetust. Eelmisel koosolekul nõukogu 
otsustas, et ühele taotlusele rakendatakse soovituslikult ülempiiriks 3 000 EUR, mis võimaldab toetada 
kuni 33 projekti. Juhataja ettepanek oli kasutada 1 000 EUR projektide hindamiseks. 
Muudatuste/paranduste/täienduste ja ettepanekute esitamise tähtaeg oli 11.aprill. 
 
OTSUS:  

1. kuulutada välja eraldise kasutamise lepingu nr 12.2-3/5645 objektiks oleva projekti 
„Puudega inimese tegevus- ja osalusvõime arendamine” projektikonkurss EPI Koja ja 
tema liikmesorganisatsioonidele; 

2. digiallkirjastatud taotlused koos lisadokumentidega esitatakse elektrooniliselt juhatajale 
hiljemalt 06.05.2013 kell 9.00;  

3. kinnitada: 
• Projektikonkursi raames toetuste andmise tingimused; 
• Projekti „Puudega inimese tegevus- ja osalusvõime arendamine” taotluste 

hindamiskriteeriumid; 
• Projektitaotluse hindamise ja paremusjärjestuse koostamise kord; 
• Taotlusvorm sihtotstarbelise toetuse taotlemiseks ja taotlusvormi täitmise juhend; 
• Projekti detailne eelarve vorm. 

4. moodustada projektikonkursi raames esitatud taotluste läbivaatamiseks 
hindamiskomisjon koosseisus M. Haukanõmm, S. Drenkhan, K. Numa ja T. Mihkelson. 
Komisjoni tööd tasustatakse eraldise vahenditest kogusummas 1000 EUR;  

5. taotluste hindamise komisjonil esitada hindamistulemuste koondtabel koos toetatavate 
taotluste ettepanekuga nõukogule hiljemalt 13.05.2013; 

6. Nõukogu teeb toetatavate taotluste rahastamise otsused hiljemalt 17.05.2013. 
 

 
Nõukogu esimees kutsub nõukogu järgmise korraline koosolek kokku vastavalt vajadusele. 
 
 

http://www.praxis.ee/fileadmin/tarmo/Projektid/Valitsemine_ja_kodanikeühiskond/KÜ_rahastamine/UEhenduste_rahastamise_juhendmaterjal_parandatud.pdf
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