LEADER 2019.a meetme 1 taotlusvoorus sai hindamiskomisjonilt heakskiidu 7 projekti (esitati 25 projekti).

Meetme eesmärgiks on läbi uuenduste ja koostöö tuua lisa/lisandväärtust piirkonna elu- ja ettevõtluskeskkonnale.
Taotleja

Projekti nimi

TULUNDUSÜHISTU Mobiilse ning
EHTNE
paikse müügi- ja
SAAREMAA
esitlusatribuutika
soetamine

LIMEX OÜ

Kvaliteetse
segumikseri
soetamine
pöhitootele (lubi)
lisaväärtuse
andmiseks
MUHU LIHA
Muhu Liha
TULUNDUSÜHISTU Nõmmküla
tootmishoone liha
töötlemiseks
kohandamine ja
sisustamine

SAAREMAA
SÜDAMEKODU OÜ

LILY OF THE
VALLEY OÜ

Projekti sisu
Luuakse materiaalne baas Ehtne Saaremaa kandvate
tootjate toodangu esitlemiseks ja müümiseks. Projekti
toel soetatakse pop-up müügikoha avamiseks kõik vajalik
– haagis kohalesõiduks, müügi- ja esitlustelk, külma- ja
kuumaseadmed, ekraanid, lauad ja letid. Lisaks
arendatakse veebipoodi toodete veebipõhiseks
turustamiseks
Projekti toel soetatakse segumikser, mis võimaldab
kohalikku lupja väärindada löpptooteks ehk lubimördiks.
Segumikseri soetamisega suureneb toodetava lubimördi
kvaliteet ning kogus, mis võimaldab leida lubjale uusi
kliente ja turge ning toota korraga suuremaid koguseid.

Projekti raames kohandatakse Muhu vallas, Nõmmküla
külas, Oliveri kinnistul asuva tootmishoone lihatoodete
käitlemiseks sobivaks. Projekti valmides on hoonesse
võimalik vastu võtta lamba, veise ja uluki liha ning seda
kohapeal lõigata, suitsutada, lihatooteid valmistada ning
müügiks pakendada. Tooteid müüakse nii kohalikes
poodides ja restoranides kui ka mandri poodides ja
restoranides.
Saaremaa
Projekti toel sisustatakse Südamekodu köök seadmete ja
Südamekodu köök inventariga, mis oluliselt tõstab ja mitmekesistab täna
pakutavat toitlustusteenust (toit termostes). Tulevikus
toimetab köögis oma kokk ja kokaabi, sõlmitakse
koostöölepped kohalike toidutootjatega ning pakutakse
arvestades aastaaegu võimalikult palju kohalikust
toorainest valmistatud tervislikku, kodust ja lihtsat toitu.
Võsa
Projekti toel soetab ettevõte halumasina Bilke S3. See on
väärindamine ja
traktori taha kinnitatav ja traktori jõuvõtuvõlli
küttepuude
mehhanismiga töötav giljotiin tüüpi masin, mille tootlikus
tootmine
on kuni 30m3 tunnis ja masinasse mahuvad kuni 22,5 cm
halumasin Bilke
läbimõõduga palgid.
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S3-ga

TULIPUNANE OÜ

Pidula Wakepark

ECO FLORA OÜ

Rand ja Rossi
seadmed

.

Tulevikus on piirkonna elanikele kättesaadav
terviklahendus nende talukoha korrastamisel ja maha
võetava võsa väärindamisel küttepuiduks. Võsa
väärindamine ja küttepuude tootmisprotsess muutub palju
tulusamaks, kiiremaks ja lihtsamaks.
Pidula vanadele kalakasvatustiikidele on rajamisel 2117 537,00
rajaline kaabel-veelauapark. WakePark Pargis on kaks
eraldi rada: harjutajatele/algajatele ja professionaalidele.
Professionaalide rada on tehniliselt valmis ja testperiood
profisõitjate poolt tehtud. Projektitoetuse toel valmib ka
raja II etapp algajatele, kes profiraja võimekust väheste
oskuste tõttu ei saa kasutada. Rajad on kasutatavad
aastaringselt, ka jääl lumelauaga sõitmiseks.
Täna valmib ettevõttes käsitööna 9 keskkonnasõbralikku ja 137 665,00
orgaanilist toodet, so 3000-4000 purki kuus (tšatnid,
kastmed, pulbrid jt). Projekti toel soetatakse seadmed, mis
võimaldavad tootmisvõimsust suurendada 120 000 purgini
kuus ning lisaks Eesti turule siseneda ka välisturgudele.
Tõstetakse oluliselt mahetootjana (tomatid, tśillid,
suvikõrvitsad) tegutseva ettevõtte omatoodete väärindamise
(tomati- ja tśillikastmete) võimekust.
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