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A. Strateegia elluviimise tegevused
Strateegia elluviimise
Eesmärk, mida planeeritakse projektikonkursside korraldamise kaudu ellu
tegevussuunad 2017 aastal
viia

1) Kala väärindamine ja turustamine, mh eksport, suurendab kaluri tulu 20%.

Projektikonkursi
toimumise aeg
(kuu täpsusega)

Projektikonkursi
eelarve

Kalapüügi- või vesiviljelustoodete 2) Piirkonna mikroettevõtete töötlemise ja transpordi tingimused vastavad toidu ohutus- ja muudele
nõuetele.
väärindamine või turustamine

jaanuar - veebruar,
oktoober

123 079,23

Majandustegevuse
mitmekesistamine

jaanuar - veebruar,
oktoober

369 237,70

jaanuar - veebruar,
oktoober

430 777,31

Kalasadamate uuendamine
Koelmualade loomine või
taastamine
Sotsiaalse heaolu ja
kultuuripärandi, sealhulgas
kalanduse- ja merenduse
kultuuripärandi edendamine,
kalanduskogukondade rolli
tugevdamine kohalikus arengus
ning kohalike
kalandusressursside ja
merendustegevuse juhtimine
Strateegia elluviimise
tegevussuunad 2018 aastal

3) Tootearendus on pidev protsess, olemasolevaid tooteid uuendatakse ja täiustatakse.
1) Kaluri sissetulekud mitmekesistamisest tõusevad 20%.
2) Uued tooted ja teenused.
3) Teenindus- ja toitlustusettevõtted vastavad teenuste tingimustele.
1) Sadamates on head lossimistingimused.
2) Kalurite töötingimused on head ja kaasaegsed.
3) Sadamad on võrgustunud ühisteks tegevusteks.

0,00

1) Randlased on aktiivsed ja tegusad
2) Traditsioonid jätkuvad kohanedes muutustega
3) Kalurite naised on kaasatud ühistegevustesse
4) Rannakülas on vajalik kultuuriline infrastruktuur

Eesmärk, mida planeeritakse projektikonkursside korraldamise kaudu ellu
viia
1) Kala väärindamine ja turustamine, mh eksport, suurendab kaluri tulu 20%.

jaanuar - veebruar,
oktoober

Kokku
Projektikonkursi
toimumise aeg
(kuu täpsusega)

Kalapüügi- või vesiviljelustoodete 2) Piirkonna mikroettevõtete töötlemise ja transpordi tingimused vastavad toidu ohutus- ja muudele
nõuetele.
väärindamine või turustamine

jaanuar - veebruar,
oktoober

Majandustegevuse
mitmekesistamine
Kalasadamate uuendamine
Koelmualade loomine või
taastamine
Sotsiaalse heaolu ja
kultuuripärandi, sealhulgas
kalanduse- ja merenduse
kultuuripärandi edendamine,
kalanduskogukondade rolli
tugevdamine kohalikus arengus
ning kohalike
kalandusressursside ja
merendustegevuse juhtimine

jaanuar - veebruar,
oktoober
jaanuar - veebruar,
jaanuar - veebruar,
oktoober

Strateegia elluviimise
tegevussuunad 2019 aastal

3) Tootearendus on pidev protsess, olemasolevaid tooteid uuendatakse ja täiustatakse.
1) Kaluri sissetulekud mitmekesistamisest tõusevad 20%.
2) Uued tooted ja teenused.
3) Sadamates
Teenindus- ja
vastavad teenuste tingimustele.
1)
ontoitlustusettevõtted
head lossimistingimused.
2) Kalurite töötingimused on head ja kaasaegsed.

1) Kalavarude säilimine
2) Kalasaakide säilimine

1) Randlased on aktiivsed ja tegusad
2) Traditsioonid jätkuvad kohanedes muutustega
3) Kalurite naised on kaasatud ühistegevustesse
4) Rannakülas on vajalik kultuuriline infrastruktuur

Eesmärk, mida planeeritakse projektikonkursside korraldamise kaudu ellu
viia
1) Kala väärindamine ja turustamine, mh eksport, suurendab kaluri tulu 20%.

jaanuar - veebruar,
oktoober

Kokku
Projektikonkursi
toimumise aeg
(kuu täpsusega)

Kalapüügi- või vesiviljelustoodete 2) Piirkonna mikroettevõtete töötlemise ja transpordi tingimused vastavad toidu ohutus- ja muudele
nõuetele.
väärindamine või turustamine

jaanuar - veebruar,
oktoober

Majandustegevuse
mitmekesistamine
Kalasadamate uuendamine
Koelmualade loomine või
taastamine
Sotsiaalse heaolu ja
kultuuripärandi, sealhulgas
kalanduse- ja merenduse
kultuuripärandi edendamine,
kalanduskogukondade rolli
tugevdamine kohalikus arengus
ning kohalike
kalandusressursside ja
merendustegevuse juhtimine

jaanuar - veebruar,
oktoober
jaanuar - veebruar,
jaanuar - veebruar,
oktoober

Strateegia elluviimise
tegevussuunad 2020 aastal

3) Tootearendus on pidev protsess, olemasolevaid tooteid uuendatakse ja täiustatakse.
1) Kaluri sissetulekud mitmekesistamisest tõusevad 20%.
2) Uued tooted ja teenused.
3) Sadamates
Teenindus- ja
vastavad teenuste tingimustele.
1)
ontoitlustusettevõtted
head lossimistingimused.
2) Kalurite töötingimused on head ja kaasaegsed.

1) Kalavarude säilimine
2) Kalasaakide säilimine

1) Randlased on aktiivsed ja tegusad
2) Traditsioonid jätkuvad kohanedes muutustega
3) Kalurite naised on kaasatud ühistegevustesse
4) Rannakülas on vajalik kultuuriline infrastruktuur

Eesmärk, mida planeeritakse projektikonkursside korraldamise kaudu ellu
viia
1) Kala väärindamine ja turustamine, mh eksport, suurendab kaluri tulu 20%.

jaanuar - veebruar,
oktoober

Kokku
Projektikonkursi
toimumise aeg
(kuu täpsusega)

Kalapüügi- või vesiviljelustoodete 2) Piirkonna mikroettevõtete töötlemise ja transpordi tingimused vastavad toidu ohutus- ja muudele
nõuetele.
väärindamine või turustamine

jaanuar - veebruar,
oktoober

Majandustegevuse
mitmekesistamine
Kalasadamate uuendamine
Koelmualade loomine või
taastamine
Sotsiaalse heaolu ja
kultuuripärandi, sealhulgas
kalanduse- ja merenduse
kultuuripärandi edendamine,
kalanduskogukondade rolli
tugevdamine kohalikus arengus
ning kohalike
kalandusressursside ja
merendustegevuse juhtimine

jaanuar - veebruar,
oktoober
jaanuar - veebruar,
jaanuar - veebruar,
oktoober

Strateegia elluviimise
tegevussuunad …..aastal
Kalapüügi- või vesiviljelustoodete
väärindamine või turustamine
Majandustegevuse
mitmekesistamine
Kalasadamate uuendamine
Koelmualade loomine või
taastamine

3) Tootearendus on pidev protsess, olemasolevaid tooteid uuendatakse ja täiustatakse.
1) Kaluri sissetulekud mitmekesistamisest tõusevad 20%.
2) Uued tooted ja teenused.
3) Sadamates
Teenindus- ja
vastavad teenuste tingimustele.
1)
ontoitlustusettevõtted
head lossimistingimused.
2) Kalurite töötingimused on head ja kaasaegsed.

1) Kalavarude säilimine
2) Kalasaakide säilimine

1) Randlased on aktiivsed ja tegusad
2) Traditsioonid jätkuvad kohanedes muutustega
3) Kalurite naised on kaasatud ühistegevustesse
4) Rannakülas on vajalik kultuuriline infrastruktuur

Eesmärk, mida planeeritakse projektikonkursside korraldamise kaudu ellu
viia

jaanuar - veebruar,
oktoober

Kokku
Projektikonkursi
toimumise aeg
(kuu täpsusega)

307 698,08

1 230 792,32
Projektikonkursi
eelarve

35 165,49
105 496,49
96 705,11
26 374,17

87 913,74

351 655,00
Projektikonkursi
eelarve

17 582,75
52 748,24
0,00
61 539,55

43 956,87

175 827,41
Projektikonkursi
eelarve

jääkide arvelt
jääkide arvelt
jääkide arvelt
jääkide arvelt

jääkide arvelt

0,00
Projektikonkursi
eelarve
0,00

Sotsiaalse heaolu ja
kultuuripärandi, sealhulgas
kalanduse- ja merenduse
kultuuripärandi edendamine,
kalanduskogukondade rolli
tugevdamine kohalikus arengus
ning kohalike
kalandusressursside ja
merendustegevuse juhtimine

Kokku
Eesmärk, mida planeeritakse projektikonkursside korraldamise kaudu ellu viia Projektikonkursi
toimumise aeg
(kuu täpsusega)

Strateegia elluviimise
tegevussuunad …..aastal
Kalapüügi- või vesiviljelustoodete
väärindamine või turustamine
Majandustegevuse
mitmekesistamine
Kalasadamate uuendamine
Koelmualade loomine või
taastamine
Sotsiaalse heaolu ja
kultuuripärandi, sealhulgas
kalanduse- ja merenduse
kultuuripärandi edendamine,
kalanduskogukondade rolli
tugevdamine kohalikus arengus
ning kohalike
kalandusressursside ja
merendustegevuse juhtimine
Strateegia elluviimise
tegevussuunad …..aastal

0,00

Kokku
Eesmärk, mida planeeritakse projektikonkursside korraldamise kaudu ellu viia Projektikonkursi
toimumise aeg
(kuu täpsusega)

Kalapüügi- või vesiviljelustoodete
väärindamine või turustamine
Majandustegevuse
mitmekesistamine
Kalasadamate uuendamine
Koelmualade loomine või
taastamine
Sotsiaalse heaolu ja
kultuuripärandi, sealhulgas
kalanduse- ja merenduse
kultuuripärandi edendamine,
kalanduskogukondade rolli
tugevdamine kohalikus arengus
ning kohalike
kalandusressursside ja
merendustegevuse juhtimine

0,00

Liige4

Asendusliige4

jah
jah
jah
jah
jah
jah
jah

Erko Veltson
Ants Matkur
Aarne Mandre
Jaanika Voolaid
Merike Metstak
Toivo Orgussaar
Alar Mik
Doris Andrejev
Karin Andrejev
Rando Lai
Tõnu Ammusaar
Karli Lambot
Tõnu Tännav
Viljar Ruusmaa
C. Töötajate nimekiri

0,00
Projektikonkursi
eelarve
0,00

Kokku
Kõik aastad kokku
Strateegia heakskiitmise otsuse alusel lubatud maksimaalne toetuse suurus projektitoetuseks käesolevas rakenduskavas toodud perioodiks3
B. Hindamiskomisjoni liikmete ja asendusliikmete nimekiri
Ees-ja perekonnanimi

0,00
Projektikonkursi
eelarve

jah
jah
jah
jah
jah
jah
jah

Millist huvirühma
esindab

Hindamisvaldkond

erasektor
erasektor
erasektor
erasektor
avalik sektor
erasektor
avalik sektor
erasektor
erasektor
avalik sektor
avalik sektor
erasektor
erasektor
erasektor

Elektronposti aadress

0,00
1758274,73
1758274,73

telefon

erko.veltson@harjukalandus.eu
#################
ants.matkur@harjukalandus.eu
#################
aarne.mandre@harjukalandus.eu
#################
jaanika.voolaid@harjukalandus.eu
#################
merike.metstak@harj #################
toivo.orgussaar@harju #################
alar.mik@harjukaland #################
doris.andrejev@harjukalandus.eu
#################
doris.andrejev@harjukalandus.eu
#################
rando.lai@harjukalandus.eu
#################
tonu.ammusaar@harjukalandus.eu
#################
karli.lambot@harjukal #################
tonu.tannav@harjukal #################
viljar.ruusmaa@harjuk #################

Tööaeg
arvestatuna
Ees-ja perekonnanimi
Ametikoht
täistööajale5
Elektronposti aadress
telefon
kaido.vagistrom@harjukalandus.eu
Kaido Vadiström
juhatuse esimees
1
5055357
sirje.pajula@harjukalandus.eu
Sirje Pajula
juhatuse assistent/tegevdirektor
1
5127754
nimi.perekonnanimi@harjukalandus.eu
Agnes Nõu
elavdaja
0,5
5151120
nimi.perekonnanimi@harjukalandus.eu
Enno Nurk
tehniline sekretär
0,2
5046591
Märkused ja selgitused rakenduskava tegevuste ja eelarve muutmise korral
Rakenduskava on muudetud perioodi täpsete eelarve summade põhjal. Vastu võetud üldkoosolekul 04.05.2017
Koostööprojekti nimetus

Koostööprojekti hetkeseis

Koostööprojekti
tegevuste
alustamise aeg

Koostööprojekti
eelarve

Koostöö kalanduspiirkondadega

Planeerimisel

2017

7000

Silmude propageerimine

Planeerimisel

2017

4000

Ühine Soome laht

Planeerimisel

2017

5000

Messikülastus

Planeerimisel

2017

4000

Taotleja või tema esindaja allkiri

6

Taotleja või tema esindaja ees- ja perekonnanimi
Taotluse allkirjastamise kuupäev (pp.kk.aaaa)6
¹

Täidetakse, kui algatusrühma taotlus on esitatud

2

Täidetakse iga strateegia rakendamise aasta kohta, kui andmeid ei ole, jäetakse täitmata

3

Kontrollnumber, andmed saadakse strateegiast rahastamiskava peatükist ning MEM strateegia heakskiitmise otsusest
asjakohasesse lahtrisse kirjutatakse JAH
Osalise tööajaga töötajaid arvestatakse töötatud aeg suhtes täistööaega
6
Täidetakse ainult paberdokumendi puhul
4
5

Kaido Vagiström

