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MTÜ Järva Arengu Partnerid hindamiskomisjoni moodustamise kord
Käesoleva korra eesmärgiks on kirjeldada MTÜ Järva Arengu Partnerid (edaspidi MTÜ JAP) projektide
hindamiskomisjoni moodustamise põhimõtted.
1. Projektide hindamiseks ja paremusjärjestuse vormistamiseks moodustatakse hindamiskomisjon,
kusjuures riigi või kohaliku omavalitsuse üksuste esindatus otse või nende osalusega eraõiguslike
juriidiliste isikute kaudu komisjonis peab jääma alla 50% komisjoni liikmetest.
2. Hindamiskomisjoni ülesanne on hinnata LEADER projektitaotlusi MTÜ JAP Üldkogu poolt kinnitatud
strateegia ning rakenduskava alusel vastavalt hindamiskriteeriumidele ning teha ettepanek taotluste
paremusjärjestuse kohta MTÜ JAP juhatusele.
3. Hindamiskomisjoni koosseis on 21-liikmeline, igast JAP piirkonnast (Albu, Ambla, Järva-Jaani, Kareda,
Koeru, Koigi, Paide, Roosna-Alliku) 2 liiget (vabaühenduste ja ettevõtjate esindaja) ning Järva vallast 3 ja
Paide linnast 2 esindajat.
4. Hindamiskomisjoni liikmeid esitatakse JAP piirkondade kaupa. Hindamiskomisjoni liikme
kandidaadid esitatakse piirkonna liikmesorganisatsioonide ühisotsusena kirjalikult JAP kontorisse
selleks määratud tähtajal.
5. JAP Üldkogu kinnitab hindamiskomisjoni koosseisu. Üldkogu võib komisjoni koosseisu kinnitada
nimekirja alusel.
6. Komisjoni liikme volitused kestavad kolm aastat. Uue komisjoni kinnitamisel peab muutuma
vähemalt 1/3 komisjoni liikmetest.
7. Hindamiskomisjoni liige taandab ennast projektide hindamisest juhul kui:
7.1 ta on asjas menetlusosaline või menetlusosalise esindaja;
7.2 ta on asjas menetlusosalise või menetlusosalise esindaja sugulane (vanem, laps, lapsendaja,
lapsendatu, vend, õde, vanavanem, lapselaps), abikaasa, hõimlane (abikaasa vanem, laps, lapsendaja,
lapsendatu, vend, õde, vanavanem, lapselaps) või perekonnaliige;
7.3 ta on menetlusosalisest või selle esindajast tööalases, teenistuslikus või muus sõltuvuses;
7.4 ta on muul viisil isiklikult huvitatud asja lahendist või kui muud asjaolud tekitavad kahtlust tema
erapooletuses.
8. Peale taotlusvooru lõpptähtaega saadetakse JAP kontori poolt hindamiskomisjoni liikmetele esitatud
projektitaotluste nimekiri, mille alusel hindamiskomisjoni liige teavitab enda taandamisest või muudest
asjaoludest, mille tõttu ta ei saa antud voorus osaleda komisjoni töös.
9. Arvestades taandamisi, komisjoni sisevalimisi ja muid asjaolusid kinnitab MTÜ JAP Juhatus
taotlusvoorudeks meetmete alakomisjonide koosseisud. Meetme hindamiskomisjonis peab olema
vähemalt 5 liiget arvestades, et võimalusel on kaasatud erinevate piirkondade esindajad.
10. Alamkomisjonid valivad endale juhid.
11. Komisjonide juhid vastutavad komisjoni töö korraldamise eest: koosolekute ja vajadusel
paikvaatluste läbiviimine ning vastavate materjalide esitamine JAP kontorile.
12. Hindamiskomisjoni juhtide ja liikmetega sõlmitakse käsunduslepingud, milles määratakse tema
õigused ja kohustused.
13. JAP-il on õigus hüvitada komisjonide juhtidele töö korraldamisega seotud ning komisjoni liikmetele
projektide hindamisega seotud kulud, vastavalt komisjoni ettepanekule ja eelarve mahule.

