Kinnitatud EOLi juhatuse 10.03.2016 otsusega nr 2020

Orienteerumispäevakute kaartide uuendamise toetuskonkurss 2016
Eesti Orienteerumisliit kuulutab orienteerumise liikumisharrastuse projekti „Liigu kaardiga“
raames välja orienteerumispäevakute kaartide uuendamise toetuskonkursi.
Toetust saavad taotleda EOLi liikmesklubid järgmistel tingimustel:
klubi on esitanud õigeaegselt Eesti Spordiregistrile 2015. aasta klubi tegevuse
aruande;
klubi poolt korraldatav orienteerumispäevakute sari on 2016. aasta EOL
kalenderplaanis;
klubil puuduvad võlgnevused EOLile;
toetuse saanud kaardil toimuvad EOL kalenderplaanis kajastatud orienteerumispäevakud vähemalt aastatel 2017 - 2019;
toetuse saanud kaardi kõikidele trükkidele on järgneval kolmel aastal lisatud Eesti
Orienteerumisliidu ja tema toetajate Kultuuriministeeriumi, Hasartmängumaksu
nõukogu, AS Hekotek ja ISC logod * ning kiri Projekt „Liigu Kaardiga“ ja
veebiaadress www.orienteerumine.ee/liigukaardiga;
* EOLil on õigus projektiaasta kestel lisada täiendavalt veel ühe EOLi toetaja logo
kaardile kandmiseks;
kaardi number on kujul 2016 + järjenumber + LK (näiteks : 2016001LK);
kaart laetakse EOL kaardiserverisse üles trükiks sobilikus GIF-formaadis
resolutsiooniga 300 DPI;
kaart peab olema vormistatud vastavalt ISOM2000 või ISSOM2007 nõuetele;
kaart peab olema valminud 2016. aastal ja EOL kaardiserverisse üles laetud hiljemalt
31.10.2016;
iga klubi saab taotleda toetust ühe kaardi valmistamiseks ühele päevakute sarjale.
Avaldus konkursil osalemiseks saata Eesti Orienteerumisliidule hiljemalt 11.04.2016 e-posti
aadressil eol@orienteerumine.ee
Avalduses tuleb ära märkida:
kaardi nimi, asukoht ülevaatekaardil ja reaalne pindala;
uuendatava kaardi korral eelmise kaardi number, viimane kasutusaeg;
uuenduste korral nende tööde iseloom;
kaardi omanik;
orienteerumispäevakute sarja(de) nimed, kus kaarti järgmisel kolmel aastal
kasutatakse.
Taotleja kontaktandmed, sh e-posti aadress
Toetuse esialgse hinnangulise suuruse otsustab EOL kaarditoimkond lähtudes projekti
eelarvest, laekunud taotluste arvust, kaardi pindalast, uuenduste iseloomust ja olulisusest
piirkonnale. Esialgse hinnanguline toetuse summa tehakse taotlejale teatavaks hiljemalt
18.04.2016.

Toetuse täpne suurus tehakse taotlejale teatavaks hiljemalt 10.11.2016 pärast seda, kui
projekti raames valminud kaardid on EOL kaartide andmebaasi üles laetud ning EOL
kaarditoimkonna poolt üle kontrollitud. Toetuse täpne suurus võib esialgsest hinnangulisest
suurusest erineda. Toetuse täpne summa võib väheneda näiteks juhul, kui kaardi pindala on
taotluses esitatust väiksem või kui kaart ei vasta ISOM2000 või ISSOM2007 nõuetele. Toetus
makstakse välja ainult kaardi tähtaegsel valmimisel ja üleslaadimisel EOL kaardiserverisse.
Toetuse väljamaksmise aluseks on klubiga sõlmitav leping. EOL-il on õigus toetus tagasi
nõuda, kui klubi ei täida lepingut või käesolevates konkursitingimustes sätestatut.

