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1 Hindamiskomisjoni tasude määramine.
2 Lähetuskulude määramine ühingu tegevjuhile
1. Hindamiskomisjoni tasude määramine.

Margus Medell: meetme 3.2 ehk siis meie halduskulude taotlus on kinnitatud ning võime
julgesti planeerida kulusid. Varemalt oleme hindajatele maksnud tasu 13.00 eurot Brutto ühe
taotluse hindamise eest, minu ettepanek on seda summat tõsta ja maksta juba selles
taotlusvoorus ühe taotluse hindamise eest 20.00 eurot brutto. Tõus protsendis tundub küll
suur, kuid rahaliselt ei ole seda väga palju. Keskmiselt hakkab maksma ühe taotluse
hindamine ca 240 eurot koos maksudega. Kui arvestada, et keskmiselt laekub ühingule ca 30
taotlust ühte vooru siis oleks hindamise kulu ca 7500 eurot kokku, see summa on ühingule
igati jõukohane. Tasu tõus on igati õigustatud, sest e-hindamisele üleminekuga hindajatele
pigem lisandub tegevusi, vaja on korraldada enam koosolekuid, lisaks on projektide
hindamine ikkagi väga oluline töö ja selle pealt kokku hoida pole mõistlik.
Otsustati
Kinnitada alates 2020 aastast hindamiskomisjoni liikme tasuks 20.00 eurot brutto ühe taotluse
hindamise eest
Hääletustulemus
Poolt 9
Vastu 0
Erapooletu 0

2. Lähetuskulude määramine ühingu tegevjuhile
Margus Medell: 2020 aasta alguses on ühingul plaanis 2 õppereisi (Kesk Soome
püünisteehitajate juurde 16-19. Veebruar ja China SIAL 2020 külastus 10-15. mai).
Kummalgi õppereisil ei ole reisjuhti ning grupi juhtimisega tuleb tegeleda minul, seega olen
ametülesandeid täitmas. soovin mõlema õppereisi juhtimise puhul komandeeringut ja
lähetulude katmist summas 50.00 eurot päev.
Otsustati
Määrata ühingu tegevjuhile lähetulud summas 50.00 eurot päev järgmisteks õppereisideks.
Õppereis Kesk Soome püünisteehitajate juurde 4 päeva
Toidumessi China SIAL 2020 külastamine 5 päeva
Hääletustulemus
Poolt 9
Vastu 0
Erapooletu 0 Margus Medell (juhataja/protokollija)




