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MTU$ 	Lääne-Harju	Koostöökogu	koostööprojekti	 „Puhume	purjesse	 -	
kogukondade	ühtsuse	ja	koostöö	arendamine	läbi	uudsete	tegevuste	
ning	 sündmuste“	 raames	 antava	 projektitoetuse	 taotluste	
hindamiskomisjoni	töökord.	
	
1.	Korra	eesmärk	
Käesolev	 kord	 sätestab	 MTU2 	 Lääne-Harju	 Koostöökogu	 (edaspidi	 LHKK)	
koostööprojekti	 	 raames	 antava	 projektitoetuse	 taotluse	 menetlemise	 nõuded,	
sealhulgas	 taotluste	 vastuvõtmise,	 taotluste	 tehnilise	 vastavuse	 kontrollimise,	
hindamiskomisjoni	 töökorralduse,	 paremusjärjestuse	 koostamise	 ja	 toetuse	
saanud	projektide	kohta	teabe	avalikustamise	LHKK	poolt.	
	
Lisaks	 käesolevale	 korrale	 lähtub	 LHKK	 projektitoetuse	 taotluse	 menetlemisel	
maaeluministri	 23.10.2015	 määrusest	 nr	 11	 “Kohaliku	 tegevusgrupi	 toetus	 ja	
LEADER-projektitoetus”	 (viimati	 muudetud	 18.05.2020	 (edaspidi	 LEADER	
määrus),	 LHKK	 üldkoosoleku	 poolt	 22.10.2015	 heaks	 kiidetud	 “Lääne-Harju	
Koostöökogu	 strateegia	 2014-2020”	 (edaspidi	 strateegia)	 ja	 LHKK	 strateegia	
rakendamise	kavadest	(edaspidi	rakenduskava).	
	
2.	Taotlusvooru	väljakuulutamine	ja	taotluste	vastuvõtmine	
2.1	Taotlusvoor	kuulutatakse	välja	2021	aastal.	
2.2	Taotlusvoor	on	avatud	kuni	31.oktoobrini	2022	või	koostööprojekti	rahaliste	
vahendite	lõppemiseni.	
2.3	 Taotlusvooru	 avamise	 kohta	 avaldab	 LHKK	 teatise	 kohalikes	 lehtedes	 ja	
sotsiaalmeedias	(kodulehel,	Facebooki	kontol).	
2.4	LHKK	avalikustab	veebilehel	www.vomentaga.ee	projektitaotluste	vastuvõtu	
alguse,	 projektitaotluste	 hindamise	 tähtaja	 ja	 teabe	 projektitaotluste	
hindamiskriteeriumite	ja	hindamise	korra	kohta.	
2.5	Taotleja	esitab	taotluse	LHKK	poolt	väljakuulutatud	taotlusvooru	toimumise	
ajal	vastavalt	ettenähtud	vormil	aadressile	postkast@vomentaga.ee.	
				
		3.	Taotluste	tehnilise	vastavuse	kontrollimine	
3.1	Kõik	tähtaegselt	esitatud	taotlused	läbivad	tehnilise	vastavuse	kontrolli.	
3.2	 Tehnilise	 kontrolli	 käigus	 kontrollitakse	 projektitoetuse	 taotluse	 vastavust	
nõuetele,	kõigi	nõutud	dokumentide	olemasolu	ning	nende	vastavust	nõuetele.	
3.3	 Kui	 tehnilise	 kontrolli	 käigus	 avastatakse	 esitatud	 dokumentides	 puudusi,	
edastab	 LHKK	 taotlejale	 teate	 puuduste	 kohta	 ja	 määrab	 tähtaja	 puuduste	
kõrvaldamiseks	(reeglina	kolm	tööpäeva).	
3.4	Kui	taotluse	esitaja	ei	ole	puudusi	kõrvaldanud	määratud	tähtaja	jooksul,	siis	
jäetakse	taotlus	läbi	vaatamata.	
3.5	 Järelepärimised	 ja	 vastused	 järelepärimistele	 registreeritakse	 tehnilise	
vastavuse	hindamise	protokollis.	
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3.6	 Taotluste	 tehniline	 kontroll	 toimub	 hiljemalt	 3	 tööpäeva	 jooksul	 pärast	
taotlusvooru	 lõppemist	 ja	 tulemuste	 kohta	 vormistatakse	 tehnilise	 vastavuse	
hindamise	protokollid,	mis	edastatakse	hindamiskomisjonile.	
	
4.	Hindamiskomisjoni	moodustamine	
4.1	Hindamiskomisjoni	(edaspidi	komisjon)	liikmete	leidmiseks	korraldab	LHKK	
avaliku	konkursi.	
4.2	Komisjonide	koosseis	määratakse	koostööprojekti	lõpuni.	
4.3	Komisjoni	kuulub	3	põhiliiget	ja	3	asendusliiget.		
4.4	Komisjonide	liikmeteks	ei	ole	LHKK	juhatuse	liikmed	ega	töötajad.	
4.5	 LHKK	 sõlmib	 komisjoni	 liikmega	 lepingu,	 milles	 fikseeritakse	
konfidentsiaalsusnõuded	projektide	hindamisel,	õigus	saada	tasu	komisjoni	töös	
osalemise	 korral,	 kohustus	 osaleda	 koolitusel,	 taandamisest	 teavitamise	
kohustuse	nõuded	ning	muu	asjakohane	informatsioon.	
4.6	Komisjoni	koosseis	avaldatakse	LHKK	kodulehel.	
	
5.	Hindamiskomisjoni	töökord	
5.1	 Komisjoni	 ülesanne	 on	 hinnata	 LHKK-le	 esitatud	 taotluste	 vastavust	
koostööprojekti	 “Puhume	purjesse”	 eesmärkidele	hindamiskriteeriumite	 alusel,	
lähtudes	käesolevast	korrast	ning	koostada	paremusjärjestus.	
5.2	Komisjoni	tehnilise	töökorralduse	tagab	LHKK	töötaja.	
5.3	 Komisjoni	 liige,	 kes	 on	 haldusmenetluse	 seaduse	 §	 10	 lõike	 1	 tähenduses	
seotud	 isik,	 teavitab	enda	 taandamisest	kirjalikult	komisjoni	sekretäri	hiljemalt	
kahe	 tööpäeva	 jooksul	 pärast	 tehnilise	 vastavuse	 hindamise	 protokolli	
kättesaamist.	
5.4	Komisjoni	sekretär	tagab,	et	hindamiskomisjoni	liige,	kes	on	ennast	taandanud	
käesoleva	korra	punkti	5.3	kohaselt,	ei	osaleks	hindamisel.	
5.5	Komisjoni	 töövorm	on	koosolek,	mille	kutsub	kokku	 ja	valmistab	tehniliselt	
ette	LHKK	töötaja.	
	
6.	Taotluste	hindamine	ja	paremusjärjestuse	koostamine	
6.1	Hindamine	kestab	kuni	10	päeva	alates	hindamisprotsessi	algusest	(tehnilise	
vastavuse	 hindamise	 protokolli	 kättesaamisest)	 kuni	 paremusjärjestuse	
ettepaneku	koostamiseni	komisjoni	poolt.	
6.2	 Komisjoni	 liige	 hindab	 eraldi	 iga	 projektitaotlust,	 andes	 igale	
hindamiskriteeriumile	 punktid	 skaalal	 1-5	 koos	 põhjendustega	 ning	 täites	
taotlusvooru	kohta	eraldi	hindamislehe.	
6.3	 Hindamiskomisjoni	 koostatud	 paremusjärjestuse	 ettepanekus	 kajastuvad	
kõik	hinnatud	taotlused	saadud	punktide	järjekorras.	Projektidele	on	kehtestatud	
lävend	60%	maksimumpunktidest.	 Juhul	kui	projekt	saab	koondhinde	alla	60%	
võimalikest	maksimaalsetest	punktidest,	ei	tehta	antud	projekti	osas	rahastamise	
ettepanekut,	seda	isegi	juhul,	kui	on	vabu	rahalisi	vahendeid.	
6.4	Kui	kahe	projektitaotluse	lõplikud	hindepunktid	on	võrdsed,	määrab	komisjon	
nende	projektitaotluste	paremusjärjestuse	hääletuse	teel.	
6.5	Hindamiskomisjoni	koosoleku	tulemusena	valmib	projektitaotluste	hindamise	
protokoll,	paremusjärjestus	ning	otsused	toetuste	määramise	kohta.	
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Protokoll	 peab	 sisaldama	 paremusjärjestuse	 koostamise	 kohta	 järgmiseid	
andmeid:	
	
1)	koosoleku	toimumise	aega;	
2)	komisjoni	koosseisu,	sh	taandanud	liikmete	nimed;	
3)	taotleja	nime;	
4)	taotluses	kavandatud	tegevuste	lühikirjeldust;	
5)	taotletava	toetuse	summat;	
6)taotluse	 koondhindepunkte	 hindamiskriteeriumite	 kaupa	 koos	 iga	
koondhindepunkti	põhjendusega.	
	
	7.	Taotluste	rahastamine	osaliselt	
7.1	Kui	taotluse	rahastamine	täies	ulatuses	ei	ole	võimalik	või	komisjoni	hinnagul	
põhjendatud,	 võib	 taotluse	 rahastada	 osaliselt	 tingimusel,	 et	 saavutatakse	
tegevuse	eesmärgid.		
	
8.	Avalikustamine	
8.1	 LHKK	 avalikustab	 oma	 veebilehel	 www.vomentaga.ee	 teabe	 taotleja,	
toetatavate	tegevuste	ning	toetussummade	kohta,	sh	projekti	eesmärgi,	partnerid	
ja	üldised	tegevussuunad.	
8.2	 LHKK	 avalikustab	 oma	 veebilehel	 www.vomentaga.ee	 teabe	 korraldatava	
ürituse,	sealhulgas	hindamiskomisjoni	koosoleku	kohta.	


