___________________________________________________________________________
Kinnitatud EOLi juhatuse 02.12.2019 otsusega 2268.

RMK orienteerumispäevakute kaartide uuendamise toetuskonkurss 2020
Eesti Orienteerumisliit kuulutab orienteerumise liikumisharrastuse projekti „Liigu kaardiga“
raames välja RMK orienteerumispäevakute kaartide uuendamise toetuskonkursi.
Toetust saavad taotleda EOL-i liikmesklubid järgmistel tingimustel:
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

klubi on esitanud õigeaegselt Eesti Spordiregistrile klubi tegevuse aruande ja
majandusaruande ning Äriregistrile majandusaasta aruande;
klubi poolt korraldatav RMK orienteerumispäevakute sari on EOL-i kalenderplaanis;
klubil puuduvad võlgnevused EOL-ile;
toetuse saanud kaardil toimuvad EOL-i kalenderplaanis kajastatud RMK
orienteerumispäevakud või ülemaailmse orienteerumispäeva või koolide jm avalikud
orienteerumissündmused vähemalt kolmel aastal;
toetuse saanud kaardi kõikidele trükkidele on järgneval kolmel aastal lisatud EOL-i poolt
nõutud logod ja tekstid. Logode ja tekstide nimekiri kinnitatakse EOL-i poolt hiljemalt
31.03.2020
kaardi number on kujul 2020 + järjenumber + LK (näiteks: 2020001LK);
kaart peab olema vormistatud vastavalt ISOM2017 või ISSprOM2019 nõuetele;
kaart peab olema valminud 2020. aastal ja EOL-i kaardiserverisse üles laetud hiljemalt
31.10.2020;
EOL-i kaardiserverisse peab olema sisestatud teave kaardi tellimise kontaktandmete kohta
iga klubi saab taotleda toetust ühe kaardi valmistamiseks ühele RMK päevakusarjale.

Avaldus konkursil osalemiseks saata Eesti Orienteerumisliidule hiljemalt 15.01.2020 e-posti
aadressil mait.tonisson@outlook.com
Avalduses tuleb ära märkida:
•
kaardi nimi, asukoht ülevaatekaardil ja planeeritav pindala;
•
uuendatava kaardi korral eelmise kaardi number, viimane kasutusaeg;
•
uuenduste korral nende tööde iseloom;
•
kaardi omanik (ei pea olema taotleja);
•
planeeritavad üritused vähemalt aastatel 2020 – 2022;
•
taotleja kontaktandmed, sh e-posti aadress
Toetuse suuruse otsustab EOL-i kaarditoimkond lähtudes projekti eelarvest, laekunud
taotluste arvust, kaardi pindalast, uuenduste iseloomust ja olulisusest piirkonnale. Toetuse
esialgne hinnanguline suurus tehakse taotlejale teatavaks hiljemalt 31.03.2020.
Toetuse täpne suurus tehakse taotlejale teatavaks hiljemalt 09.11.2020, pärast seda kui
projekti raames valminud kaardid on EOL-i kaartide andmebaasi üles laetud ning EOL-i
kaarditoimkonna poolt üle kontrollitud. Toetuse täpne suurus võib esialgsest hinnangulisest
suurusest erineda. Toetus makstakse välja ainult kaardi tähtaegsel valmimisel ja üleslaadimisel
EOL-i kaardiserverisse.

