
MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts
Nurme 2, 90501 Haapsalu | info@lrs.ee | www.lrs.ee

AVALDUS

Palun muuta Läänemaa Kalanduspiirkonna tegevusstrateegia 2015 – 2025 teksti
järgmises osas

Olemasolev tekst
8.3.2 Taotluste vastuvõtt
Projektitoetuste vastuvõtt on avatud vähemalt 5 (viis) tööpäeva. Projektitoetuse
taotlusi võetakse vastu Läänemaa Rannakalanduse Seltsi bürooruumides.
Projektitoetuste dokumente võib esitada isiklikult kell 10.00 – 12.00 ja 14.00 – 16.00
ning saata postiga või esitada digitaalselt allkirjastatuna e-mail aadressile info@lrs.ee.
Postiga saadetud taotlused registreeritakse juhul, kui need kannavad  vähemalt
taotluste vastuvõtmise tähtaja viimase päeva postitemplit. Digitaalselt esitatud
taotlused registreeritakse juhul, kui need on saadetud hiljemalt kella 19.00 taotluste
vastuvõtmise tähtaja viimasel päeval.

Uus tekst
Toetustaotluste esitamine toimub läbi iseteeninduskeskkonna e-PRIA vastavalt PRIA
poolt väljatöötatud e-PRIA kasutamise juhenditele ja algatusrühma poolt
väljakuulutatud taotluste vastuvõtu ajal. Algatusrühm teostab e-PRIAs toetustaotluste
esmase kontrolli ja täidab kontrolli tulemuste kohta kontrolllehe. Puudustega taotluste
puhul annab algatusrühm taotlejate mõistliku tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.
Algatusrühma kontrolli läbinud taotluste hindamine toimub e-PRIAS vastavalt
algatusrühma poolt väljatöötatud hindamiskorrale ja hindamiskriteeriumitele.
Hindamise läbinud taotlustest moodustub paremusjärjetus, mille kinnitab alla 60 000
euro toetusega projektide puhul ühingu juhatus ja üle 60 000 euro toetusega
projektide puhul ühingu üldkoosolek. E-PRIA kaudu toimub paremusjärjetuse
ettepaneku esitamine PRIAle. Taotlused mille puhul taotleja ei ole määratud tähtajaks
puuduseid kõrvaldanud, hindamisel ei saadeta ja edastatakse e-PRIA kaudu PRIAle
läbivaatamata jätmise otsuse tegemiseks.

Olemasolev tekst
8.3.4 Taotluste tehniline hindamine
Projektitoetuste taotluste vastuvõtu ja tehnilise hindamise korraldab Läänemaa
Rannakalanduse Seltsi töötaja, kes täidab hindamiskomisjoni tehnilise sekretäri
ülesandeid ning kelle kohustuseks on:

1. Taotlusdokumentide vastuvõtmisel vormistada dokumentide üleandmise ja
vastuvõtmise akt ning taotlustoimiku kontroll-leht, mille allkirjastavad
dokumentide vastuvõtja ja üleandja.

2. Teostada projektitoetuste taotluste dokumentide vastavuse hindamine
Maaeluministri määrusega.

3. Dokumentides puuduste ilmnemisel teavitada taotlejat puudustest ning määrata
mõistlik aeg puuduste kõrvaldamiseks.
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4. Valmistada taotlusdokumendid ette hindamiseks (hindamiskomisjoni liikmed
saavad kõik taotlusdokumendid CD-plaatidel, vajadusel mõnel muul
infokandjal).

5. Korraldada toetuse taotlejate informeerimine ja määratud toetuste ning
saavutatud tulemuste avalikustamine vastavalt õigusaktides seatud nõuetele.

6. Tagada projektitoetuste taotluste menetlemise ja hindamisega seotud andmete
nõuetekohane säilitamine ja nende kaitse.

Taotluste tehniline hindamine peab olema teostatud hiljemalt 20 tööpäeva jooksul
peale taotluste esitamise tähtaja lõppemist. Tehnilise kontrolli läbinud taotluste
nimekirja kinnitab ühingu juhatus, mille järel suunatakse taotlused projektide
hindamise komisjonile sisuliseks hindamiseks.

Kustutatakse punktid 1 ja 4

Uus tekst
Projektitoetuste taotluste vastuvõtu ja tehnilise hindamise korraldab Läänemaa
Rannakalanduse Seltsi töötaja, kes täidab hindamiskomisjoni tehnilise sekretäri
ülesandeid ning kelle kohustuseks on:

1. Teostada projektitoetuste taotluste dokumentide vastavuse hindamine
Maaeluministri määrusega.

2. Dokumentides puuduste ilmnemisel teavitada taotlejat puudustest ning määrata
mõistlik aeg puuduste kõrvaldamiseks.

3. Korraldada toetuse taotlejate informeerimine ja määratud toetuste ning
saavutatud tulemuste avalikustamine vastavalt õigusaktides seatud nõuetele.

4. Tagada projektitoetuste taotluste menetlemise ja hindamisega seotud andmete
nõuetekohane säilitamine ja nende kaitse.

Taotluste tehniline hindamine peab olema teostatud hiljemalt 20 tööpäeva jooksul
peale taotluste esitamise tähtaja lõppemist. Tehnilise kontrolli läbinud taotluste
nimekirja kinnitab ühingu juhatus, mille järel suunatakse taotlused projektide
hindamise komisjonile sisuliseks hindamiseks.

Strateegiateksti muutmise põhjus: muutnud on meetme määrus, mille järgi on
toetustaotlusi võimalik esitada ainult läbi e-PRIA iseteeninduskeskkonna.
Muutmisavalduse alus: MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi üldkoosoleku otsus
nr 26 (04.04.19)
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