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Taotleja

Projekti nimi

Tegevuse
Hinne summa

Toetuse
summa

%

LEYLANDIA VALJALA
1 PUUKOOL OÜ

Kahe tootmiskasvuhoone ja puukoolile
kastmistiigi rajamine ettevõtte arengu
soodustamiseks

4,2

13 808,12 8 284,87

60

2 OÜ FLUSSO

Maapiirkonna ettevõtluse arendamise
läbi Salme turuala loomise

3,99

136000

68000

50

3 PULVAR OÜ

Esimene pulbervärvi teenuse pakkumine
Saaremaal
3,92

86850

52110

60

4 SAAREMUNA OÜ

Olmeseadmete soetamine pagarikotta

3,9

5120

3072

60

5 OSAÜHING VESMANN

Keevitatud polüetüleenist tööpaadi
projekteerimine ja prototüübi ehitus

3,85

63166

37899,6

60

Projekti sisu
Puukool. Projekti eesmärk viljapuude ja
marjakultuuride kasvatamine, paljundamine ja
istikute müük. Oluline osa on ka vanadel ja
pärandsortidel.
Tootmise mitmekesistamiseks ja suurendamiseks
rajatakse tootmiskasvuhoone, mis võimaldab
professionaalsel tasandil tegevust arendada ning
Rajatakse energiasäästlik ja konkurentsivõimeline
Viking Burgeri uus hoone, koos Salme turuala
loomise ja müügipaviljonide ehitamisega.
Projekti abil luuakse uus ning kvaliteetne
pulbervärvimise liin, mida varasemalt Saaremaal ei
ole olnud asukohaga Kuressaare linna lähistel
Eesmärgi saavutamiseks soetatakse ruumidele ja
vajadustele vastav seadmepark.
Projekti eesmärgiks on edukalt käivitatud
pagarikotta soetada kaks õhksoojuspumpa, et suvel
jahutada ja talvel kütta. Lisaks soetatakse
igapäevaste tööde juurde nõudepesumasin, tööriiete
kiireks pesemiseks pesumasin ja kuivati.
Projeki eesmärk on tulla turule keeviatud
polüetüeenist tööpaadiga, mis oleks projekteeritud
ning ehitatud kõiki kaasaegseid projekteerimis ja
ehitustehnoloogiaid kasutades. Tulemusena valmib
6m paadi prototüüp, millega ettevõte saaks hakata
tegema aktiivset müügitööd

PäikeseAia Lilled masina ja seadme
6 PÄIKESEAIA LILLED OÜ soetamine

3,82

SAAREMOORI MARJAD
7 OÜ
Saaremaa metsasaaduste väärindamine

3,8

MITTETULUNDUSÜHIN Risto Ränk Farming, Saaremaa
8 G PAREM HOMNE
Loomaaia Loodusmaja loomine

3,25

Kudjape alevikus Kummeli Coopis tegutsev
lillepood, kes müüb suures koguses kohalikke lilleja eraaedadest toodud lilli, pakub kullerteenust ja
lilleseadet kliendi juures.
Parima teenenduse tagmiseks soetatakse
kaubikauto, sellesse paigaldatakse külmaseade.
Samuti paigaldatakse lillepoodi külmik, mis tagab
39620,67 16297,4
41,13 paremad müügitingimused.
Projekti eesmärgiks on metsasaaduste
väärindamisega seotud ettevõtte tootmisvõimsuse
tõstmine. Soetatakse kiirkülmuti, toidukuivati,
külmkamber, elektrigeneraator ja väiksemad
seadmeid/inventari veel.
Tulemusel suurendatakse Saaremaa metsasaaduste
potentsiaali, sh antakse tööd metsasaaduste
kogujatele ja korilastele läbi kokkuostu.
Väärindatud tooted turustatakse läbi „Saaremari“
11770,96 7062,57
brändingu.
60
Projekti eesmärgiks on Saaremaa Loomaaia
arendamine tutvustamaks, kuidas hoida loodust ja
õpetada elama inimesi loodusega käsikäes.
Projekti tegevusena ehitatakse hoone Loodusmaja, kus saab tulevikus läbi viia erinevaid
õppeprogramme, koolitusi, töötubasid, laagreid ja
203637,6 122183,46 60
sündmuseid.

OSAÜHING KOPLIMÄE
9 MAHE TALU

Õppeklass

3,24

81116,35 35090,1
350 000,00

Projekti eesmärgiks on talu tegevuste
laiendamine/sidumine päevalaagrite ja õpitubade
korraldamise kaudu.Talus renoveeritakse teine
korrus õppeklassiks ning sisustatakse ruum
vajaliku mööbli ja tehnikaga. Tulemus on
õppeklass, kus on võimalik korraldada aastaringselt
puhkpilli laagreid ja muid muusikaüritusi ning
päevalaagreid sihtgrupina sotsiaalsete oskuste
omandamiseks probleemsetele ja abivajavatele
43,26 lastele.

