ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS Märge tehtud: 30.12.2018
Kehtib kuni: 29.12.2023
Alus: ELÜPS § 101 lg 1

LEADER projektitoetus - kohaliku tegevusgrupi koostöö 13-21.3/18/247
Üldandmed
Taotluse andmed
Meede: LEADER projektitoetus - kohaliku tegevusgrupi koostöö
Strateegia meede: 5 LEADER riigisisene ja rahvusvaheline koostöö
Kohalik tegevusgrupp: MTÜ Hiidlaste Koostöökogu, LEADER 19.2 toetus
Strateegia meetme taotlusperiood: 01.01.2018 - 31.12.2018
Taotletav summa: 25470.00

Taotleja andmed
Taotleja nimi: MITTETULUNDUSÜHING HIIDLASTE
KOOSTÖÖKOGU
Registrikood: 80235929
E-post: INFO@KOGU.HIIUMAA.EE
Telefoninumber: 53420425, 5178597

Esitaja nimi: Ilmi Aksli
Isikukood: 46102220295
E-post: ilmi@kogu.hiiumaa.ee
Telefoninumber: 37253420425

Volitatud esindaja andmed taotluse menetlemisel
Esindaja nimi: Ilmi Aksli
Isikukood: 46102220295
E-post: ilmi@kogu.hiiumaa.ee
Telefoninumber: 37253420425
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Detailandmed
Taotleja detailandmed
Kas taotlejal on taotletava toetuse tegevustega
seotud veebileht?
Palun sisesta oma veebilehe(tede) aadressid
Kas taotleja on hankija riigihangete seaduse
mõistes?
Olen käibemaksukohustuslane
Taotlen toetust ka käibemaksu osale
Alus käibemaksule toetuse taotlemisel

Jah
kogu.hiiumaa.ee
Jah

Ei
Jah
Hiidlaste Koostöökogule ei tagastata käibemaksu
käibemaksuseaduse alusel;
Kohaliku tegevusgrupi üldkoosoleku otsus taotluse OsavõtjateNimekiri_08_10_10.pdf, VV
heakskiitmise kohta
Üldkoosoleku_protokoll_08_10_2018_rakenduskav
a_OffGrid.bdoc

Seireandmed
Peamine sihtvaldkond
Kaasnev sihtvaldkond

Tegevusvaldkond
Kas tegemist on piirkondliku eripäraga?
Kas tegemist on uuendusliku projektiga?
Kas projekt on suunatud juurdepääsuvõrkude
rajamisele?
Kas projekt on suunatud ettevõtlusele?
Kas tegemist on kohalike toodete ja teenuste
arendamisele suunatud projektiga?
Planeeritud loodavate töökohtade arv

Maapiirkondade kohaliku arengu soodustamine
Taastuvate energiaallikate, kõrvalsaaduste,
jäätmete, jääkide ja muude toiduks
mittekasutatavate toorainete pakkumise ja
kasutamise hõlbustamine biomajanduse
edendamise eesmärgil
Taastuvenergia, sh bioenergia
Jah
Jah
Ei
Ei
Ei
0.00

Koostööprojekti andmed
Koostööprojekti tüüp
Koostööprojekti nimetus
Koostöökokkuleppe sõlmimise kuupäev
Koostöökokkuleppe ärakiri

Piiriülene
OFF-GRID
16.10.2018
Tõlge rv koostööleping lisadega.pdf, OFF GRID
koostöölepe lisadega.pdf
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Koostööprojekti raames kavandatava tegevuse
kirjeldus

Koordineeriva tegevusgrupi nimi
Koostööprojekti kogumaksumus kokku

Koos Pärnu Lahe Partnerluskoguga korraldatakse
rahvusvaheline taastuvenergeetika konverents.
Presenteeritakse päikeseenergial ja tuuleenergial
baseeruvaid isevalmistatavaid Eesti näiteid.
Korraldatakse projekti partneritele kogemuste
vahetamine reaalses kasutuses olevaile
taastuvenergeetika objektidele Hiiumaal.
Kaastakse uue prototüübi loomisesse eksperte,
korraldatakse töötubasid, seminare. Osaletakse
partnerite poolt korraldatavatel üritustel ja
töötubades. Luuakse päikeseenergial põhineva
võrguvaba isevalmistatava väikemajapidamises
kasutatava prototüübi kirjeldus käsiraamatuna.
Jagatakse projekti tulemusi partneritega,
avaldatakse koostööprojekti veebilehel,
panustatakse ühise veebiplatvormi loomisesse,
tõlgitakse partnerite prototüüpide koostamise
tulemused eesti keelde. Kokkuvõtete tegemine
kõigis partnerriikides teostatud
pilootprototüüpidest.
LAG Abulas Rural Partnership, Läti
471101.61

Koostööprojekti partnerite andmed ja eelarve
Nimi
LAG Abulas Rural
Partnership
LAG Leader Gute
Pärnu Lahe
Partnerluskogu
LAG Association
Kaišiadorys district
Leader Aktion
Österbotten r.f.
LAG Oulujärvi
Leader
LAG Pyhäjärviseutu
Hiidlaste
Koostöökogu

Esindaja ees- ja
perekonnanimi
Svetlana Rozite
Roger Lundberg
Peeter Viik

Esindaja e-posti
Esindaja
aadress
telefoninumber
abulas_lp@inbox.lv + 371 26555539

info@leadergute.se
plpparnu@gmail.co
m
Janina
kaisiadorysvvg@g
Augustinaviciene mail.com
Mathias Högbacka mathias.hogbacka
Mats Brandt
@aktion.fi
Pirjo Oikarinen
pirjo.oikarinen@oul
Juhani Soini
ujarvileader.fi
Elina Haavisto
elina.haavisto@pyh
ajarviseutu.fi
Sven Kriggulson
info@kogu.hiiumaa
.ee

Koostööprojekti partnerite eelarve kokku

Eelarve
84744.00

+46 49850180
+372 4331053

60000.00
30000.00

+370 60763800

61457.61

+358 401838653

96800.00

+358 405280483

59800.00

+358 445342992

50000.00

+372 53420425

28300.00

471101.61
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Tegevused
Tegevuste ja objektide andmed
Jrk nr

Tegevus

1

Tegemine

Kokku

Tegevuse liik Objekti liik

Objekti
nimetus

Esialgne
Toetuse
abikõlblik
summa
summa
Põhitegevus Muu
Võrguvabade
28 300.00
25 470.00
mitteinvestee taastuvenerg
ring
eetika
lahenduste
väljatöötamin
e koostöös
rahvusvaheli
se
koostööproje
kti
partneritega
28 300.00
25 470.00
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1. Tegevuse "Tegemine: Võrguvabade taastuvenergeetika lahenduste väljatöötamine
koostöös rahvusvahelise koostööprojekti partneritega" andmed
Tegevuse liik: Põhitegevus
Objekti liik: Muu mitteinvesteering
Tegevuse eesmärk: Töötada välja võrguvaba taastuvenergeetikal põhinev lahendus
väikemajapidamistele, anda välja sellekohane käsiraamat veebis ja trükisena, avalikustada projekti
tulemused loodaval veebiplatvormil. Teha igakülgset koostööd projekti partneritega, osaleda aktiivselt
koostööprojektis kokkulepitud tegevustes, õppida partnerite parimatest praktikatest, korraldada
partnerkohtumisi ja taastuvenergiaobjektidega tutvumisi, kaasta oma ala eksperte.
Objekti kirjeldus: Projekti käigus soovitakse paremini mõista ja sünteesida sobivate
taastuvenergeetikal põhinevate tehnoloogiate võrguvabasid lahendusi ning arendada füüsilisi
prototüüpe ja avatud juurdepääsuga manuaale nende kohta, mis võimaldavad detsentraliseeritud
taastuvenergia tootmist maapiirkondade väikemajapidamistele ja väikeettevõtetele. Iga partner
keskendub prototüübi väljaarendamisel oma piirkonna vajadustele, kuid parima tulemuse
saavutamiseks hoitakse end pidevalt kursis projekti partnerite saavutustega. Hiidlaste Koostöökogu ei
ole võtnud eesmärgiks töötava prototüübi ehitamist, kuid ka ei välista, et see võib projekti käigus
valmida. Projekti käigus katsetatakse läbi peamiselt päikeseenergia kasutamisel põhinevad võrguvaba
energia tootmise ideed, mis sobivad väikemajapidamistele ja väikeettevõtjatele ja kirjeldatakse
koostatavas käsiraamatus, mis saab kõigile kättesaadavaks veebis. Välistatud ei ole ka teiste
taastuvenergiaallikate kasutamine energialahenduste leidmisel prototüübi arendamisel. .

Tegevuse või objekti detailandmed
Hinnapakkumus(ed):

Tegevuse või investeeringuobjekti asukoha andmed
Investeeringuobjekti aadress
Objekti aadress
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Kärdla linn,
Vabrikuväljak 1

Põhiaadress
Jah
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Eelarve
Jrk nr

Kulurida

Ühik

1

Koostööpro tk
jekti
tegevuste
elluviimine

Ühikute arv Käibemaks Netomaksu Maksumus Esialgne
u määr
mus
käibemaks abikõlblik
uga
summa
1.00 0%
28300.00 28300.00
0.00

Kokku

Tegevuse toetuse summa
Käibemaks on toetatav: Jah
Tegevuse esialgne abikõlblik summa: 28300.00
Toetuse määr: 90.00%
Tegevuse toetuse summa: 25470.00

28300.00

28300.00
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Kinnitused
• Olen teadlik, et toetusesaajate andmed avaldatakse PRIA kodulehel ning uurimis- ja
auditeerimisorganid võivad liidu finantshuvide kaitsmise eesmärgil isikuandmeid töödelda
(Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013 artikkel 111, 112 ja 113).
• Annan nõusoleku otsuse teatavaks tegemiseks elektroonilise kättetoimetamisega
põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registris olevale e-posti aadressile.

