
MTÜ Saarte Koostöökogu ettevalmistav koostööprojekt „Meretraditsioonide kaasamine
piirkonna brändimiseks”.

Meede 3 - Piirkonna arengut ja ettevõtlust edendav ühistegevus ja koostöö

Projekti ettevalmistava taotluse sisu on ette valmistada riigiülese koostööprojekti taotlus. 
Piiriülene koostööprojekt (art 
44)

Meretraditsioonide kaasamine piirkonna 
brändimiseks. Ettevalmistav projekt

Taotleja: Saarte Koostöökogu MTÜ (SKK) – nt. purjelaev 
„Moonland” (laiemalt tuntud Uisu nime all), MTÜ Visit 
Saaremaa, SA Saaremaa Turism, MTÜ Saarte Kalandus,...

Võimalikud partnerid ja huvitatud
osapooled (täpsustuvad projekti 
ettevalmistamise käigus):

Hiidlaste Koostöökogu MTÜ - Halulaev, turismiliit, 
muuseum, ...
Karhuseutu, LAG, Soome – purjelaev „Ihana”
lisaks kaasata partnereid teistelt Läänemere piirkondadest: 
Bornholm, Gotland, Ahvenamaa

Projekti eesmärgid (täpsustuvad 
projekti ettevalmistamise käigus):

1. brändimine ja piiriüleste marsruutide väljatöötamine, et 
rahvusvaheline seilajaskond oskaks kasutada kohalikku 
teenust (sadamateenus, toitlustus, majutus, muud teenused,
vaatamisväärsused, meened); 

2. kohalike purjelaevade teenustepakettide koostamine ja 
laiapõhjalise vabatahtlike meeskonna koolitus purjelaev 
Ihana kogemuste baasil;

3. noortele merehariduse võimaluste teadvustamine ja 
populariseerimine;

4. piirkondlike ajalooliste meretraditsioonide ja kommete 
ausse tõstmine. 

Tegevused projekti 
ettevalmistamiseks (täpsustuvad 
projekti ettevalmistamise käigus):

Ettevalmistava projekti käigus:
1.teostatakse uuring merenduse (traditsioonid, turism, 
noored, puulaevad, regatt, jne) valdkonna vajadustest ja 
kitsaskohtadest Saare ja Hiiu maakondades. Uuringust 
saadavaid tulemusi saaks kasutada hilisema 3-aastase 
koostööprojekti ülesehitamisel ja elluviimisel.
2. kohtutakse partneritega koostööprojekti 
ettevalmistamiseks (25.06.'16 Kielis) ja kinnitamiseks 
(partneri juures);

3. teostatakse 1-2 pilootseilamist (töörühma koosolekut) 
ning kogemuste vahetamine Kielis puulaevade regati 
korraldamiseks Väinameres.
4. Korraldatakse välispartnerite kohtumine lepingu alla 
kirjutamiseks. 

Ettevalmistava projekti 
elluviimise aeg

mai'16 – detsember'16

Ettevalmistava projekti eelarve: 5000 eur (PRIA toetus 100%)

Ettevalmistav  tegevus  lõpeb  riigiülese  projektitaotluse  esitamisega  2017.  aasta  alguses
(kinnitus projektitaotlusele ja eelarvele 2017. aasta SKK kevadisel üldkoosolekul). 



Maaeluministri määruse nr 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus” §29
„Nõuded kohaliku tegevusgrupi (KTG) koostööprojekti kohta” alusel saab koostööprojektis
osaleda vähemalt 2 KTG-d, kes rakendavad EL nr 1303/2013 artikkel 33 vastavat strateegiat.
Lisaks võib koostööprojektis osaleda muu avaliku ja erasektori partnerlusel põhinev ühendus,
kelle põhikirjaline eesmärk on suunatud maaelu arendamisele ja kes on oma piirkonna kohta
töötanud välja nimetatud nõuetele vastava strateegia.

KTG võib taotleda ettevalmistavat toetust piiriülese koostööprojekti algatamiseks, kui ta on

sõlminud kavandatava koostööprojekti potentsiaalse partneriga ühiste kavatsuste kokkuleppe,

mis peab sisaldama andmed partneri(-te) kohta, kavandatud eesmärk, kavandatud tegevusi,

ajakava. Toetust on võimalik saada piiriülese koostööprojekti ettevalmistamiseks kuni 100%.

Koostöökokkulepe sõlmitakse partnerite  vahel peale ettevalmistavate tegevuste elluviimist.

Koostööprojekt viiakse ellu 3 aasta jooksul arvates taotluse rahuldamisest PRIA poolt.

SKK strateegia 2015-2020 sätestab koostööprojekti ettevalmistamise ja läbiviimise meetmes 3

(lk 42). Lisaks on koostööprojektide teemadest ja võimalikest partneritest juttu peatükis „8.

Võrgustumine ja koostöö” (lk 46).


