
LEADER-MEETME RAAMES ANTAVA
PROJEKTITOETUSE AVALDUS1

 

A-osa

1. Ettevõtja

1.1. Taotleja ärinimi2

1.2. Registrikood3

1.3. Taotleja või tema seadusjärgse

esindaja ees- ja perekonnanimi4

1.4. Taotleja või tema seadusjärgse

esindaja isikukood5

1.5. Käibemaksukohustuslaseks

registreerimise number6

2. Mittetulundusühing (MTÜ) / sihtasutus (SA)

2.1. MTÜ/SA nimi SIHTASUTUS TUURU

2.2. Mittetulundusühingute ja
sihtasutuste registri kood

9 0 0 0 0 4 5 2

2.3. MTÜ/SA esindaja ees- ja
perekonnanimi

KATRIN SARAPUU

2.4. MTÜ/SA esindaja isikukood 4 7 0 0 3 2 9 0 2 9 3

2.5. Käibemaksukohustuslaseks
registreerimise number

E E 1 0 0 7 6 6 2 5 7

3. Kohalik omavalitsusüksus (KOV)

3.1. KOVi nimi

3.2. KOVi registrikood

3.3. KOVi esindaja ees- ja
perekonnanimi

3.4. KOVi esindaja isikukood

4. Seltsing

4.1. Seltsingu nimi

4.2. Seltsingu esindaja ees- ja
perekonnanimi

4.3. Seltsingu esindaja isikukood

5. Arvelduskonto number7 EE692200001120053392

6. Arvelduskonto omaniku nimi7 SIHTASUTUS TUURU

7. Arvelduskonto viitenumber7

8. Taotleja postiaadress ja kontaktandmed



8.1. Maakond HIIUMAA

8.2. Vald või linn HIIU VALD

8.3. Küla, alev, alevik KÄRDLA LINN

8.4. Tänav/maja ja postiindeks VABRIKUVÄLJAK 1 1   92411

8.5. Telefon, faks, e-post 4622800,   INFO@TUURU.EDU.EE

8.6. Veebileht www.tuuru.edu.ee

9. Kavandatava tegevuse või investeeringuobjekti asukoht8

9.1. Kohalik tegevusgrupp MITTETULUNDUSÜHING HIIDLASTE
KOOSTÖÖKOGU 80235929

9.2. Maakond 1 - HIIU MAAKOND

9.3. Vald 1 -

9.4. Küla, alev, alevik, linn

9.5. Ehitise puhul kavandatav
kasutusloa saamise aeg (kuu ja
aasta)

 

10. Kavandatav tegevus või investeeringuobjekt

10.1. Projekti nimi Hiiumaa mainekujundus ja turismitegevused

10.2. Kohalikule tegevusgrupile

projektitaotluse esitamise aeg9

22.04.2016

10.3. Kohaliku arengu strateegia
meetme nimetus ja number

Meede 4:Arengukoostöö

10.4. Peamine sihtvaldkond 6b

10.5. Kaasnev sihtvaldkond 6c

10.6. Tegevusvaldkond Teenused piirkonna elanikele

10.7. Kas tegemist on piirkondliku
eripäraga?

Jah

10.8. Kas tegemist on
kogukonnateenuste projektiga?

Ei

10.9. Kas tegemist on uuendusliku
projektiga?

Jah

10.10. Kas tegemist on ühisprojektiga? Jah

10.11. Ühisprojekti tüüp Ühisprojekt KOViga

10.12. Planeeritud töökohtade arv 1

10.13. Kas projekt on suunatud
juurdepääsuvõrkude rajamisele?

Ei

10.14. Kas projekt on suunatud
ettevõtlusele?

Jah

10.15. Olen hankija riigihangete seaduse
mõistes

Jah



 

11. Tegevused ja
investeeringuobjektid,

mille kohta toetust

taotletakse11

Maksumus
(käibemaksuta)

Käibemaks12 Mitterahalise
sissemakse
arvestuslik

maksumus13

Abikõlblik
maksumus

kokku

Toetuse
summa

Ehitise või
maa-ala

katastritunnus

Ehitise
ehitisregistrikood

11.1. Tegevused ja
investeeringuobjektid

X

11.1.1. Muu mitteinvesteering.
Hiiumaa mainekujundus

ja turismitegevused

17455.05 0 X 17455.05 15709.54

11.1.2. Projektijuhtimine
(sh kaudne kulu).
Projektijuhtimine

1217.58 0 X 1217.58 1095.82

11.1.3. Projektijuhtimine
(sh kaudne kulu).

Kaudne kulu

182.64 0 X 182.64 164.37

11.2. Mitterahalise
omafinantseeringuna

arvestatavad tööd15

X X X X

11.2.1. . X X 0 0 0 X X

12. Kavandatavate
tegevuste ja

investeeringuobjektide
maksumus kokku

18855.27 0.00 0.00 18855.27 16969.73 X X

12.1. sh kapitalirendi
korras ostetav

X X

13. Tähistamiseks vajaliku sümboolika maksumus

13.1.1. . 0 0 0 0 0 X X

14. Omanikujärelevalve ja, muinsuskaitselise järelevalve teostamine

14.1. . 0 0 0 0 0 X X

15. Toetatava tegevuse ja investeeringuobjekti maksumus



15.1. Toetatava tegevuse
ja investeeringu

maksumus KOKKU16

18855.27 0.00 0.00 18855.27 16969.73 X X

16. Kavandatav tulu osavõtutasudest, sponsorsummadest, väljaannete müügist jms kokku17

 

0 eurot



B-osa

17. Kavandatava tegevuse
elluviimise või investeeringu

tegemise aeg18

Alguskuupäev (xx.yy.zzzz)

01.09.2016
Lõppkuupäev (xx.yy.zzzz)

30.04.2018

18. Kapitalirendile andja19

19. Kinnitan nõusolekut kanda kapitalirendi puhul

toetusraha kapitalirendile andja arvelduskontole20

X

20. Kas projektitoetuse taotlus esitatakse koostööprojekti

raames20

Ei

21. a) Kokkuvõte tegevuse ja investeeringu eesmärkidest ning tegevustest22

 
Kohaturundus koos ühis- ja kaasturundusega on kujunemas võtmemeetmeks
kohaliku majanduse elavdamisel ja arendamisel. Hiiumaa positiivset kuvandit
ja identiteeti aitavad säilitada ja tugevdada niisuguste projektide elluviimine,
mis lähtuvalt saare kultuuripärandist , taaselustavad ajaloolisi sündmusi või
tavasid ning aitavad kaasa positiivse meediakuvandi loomisele Eesti ja Läänemere
regiooni kontekstis. Hiiumaa mainekujunduse ja turismitegevuste ühisprojekti
põhieesmärk on ühtse Hiiumaa kuvandi loomine nii kohaliku kui külalise silmis.
Tegevused:* Ühtse Hiiumaa tunnusmeene kujundamine ning kasutuselevõtmine:
Tunnusmeeneid soovitakse saada kolmes hinnaklassis: Hinnaga kuni 5€ –
väike meene; kuni 20€ – keskmine meene; kuni 50€ –esindusmeene. Sept- okt
2016 - ideekonkursi korraldamine (konkursi eelselt kaardistatakse partnerite
ootused ühisele meenele, koostatakse ideekonkursi kutse ja tingimused. Konkursi
kutse avaldatakse projektipartnerite veebilehtedel ja sotsiaalmeedias, Hiiu
Lehes, hiiumaa.ee-s ja e-kirja teel listides. okt.2016 –võitjate väljaselgitamine
ja auhinnafondi üleandmine. Nov.2016 - võidutöödest meenete valmistamine.
Dets.2016-dets.2018 – tunnusmeenete kasutuselevõtt ning uue ideekonkursi
ettevalmistamine. *Üle Hiiumaaliste teemaradade loomine. 2016 – 2019
aastal luuakse neli erinevat Hiiumaa lugusid rääkivat teemarada: “Hiiumaa
tööstuslik kultuur”, “Hiiumaa arhitektuuri rada”, “kirjanduslik ja muusikaline
Hiiumaa”, “legendide ja huumori Hiiumaa” Juuli-aug.2016 – esimese teemaraja
tarvis objektide kaardistamine , objektide kooskõlastamine ja teemarajale
minevate objektide valimine ja lugude kirjutamine; sept.2016 – taskukaardi
kujundamine, objektide kaardile märkimine ja trükkimine, siltide kujundamine
ja valmistamine; okt.2016 siltide paigaldamine ja teemaraja tutvustamine; juuli-
aug.2017 - teise teemaraja tarvis objektide kaardistamine koostöös Hiiumaa
Muuseumiga, projektipartneritega objektide kooskõlastamine ja teemarajale
minevate objektide valimine ja lugude kirjutamine; sept.2017 – taskukaardi
kujundamine, objektide kaardile märkimine ja kaartide trükki saatmine,
infosiltide kujundamine ja valmistamine; okt.2017 - infosiltide paigaldamine
ja teemaraja tutvustamine. *Ühtse Hiiumaa külastusobjektide viidasüsteemi
loomine ja tähistamata külastusobjektide nähtavaks tegemine. jaan-veebr.2017 -
Kujunduskonkursi korraldamine, konkursi väljakuulutamise eelselt kaardistatakse
ootused viitadele, koostatakse kujunduskonkursi kutse ja tingimused. Konkursi
teade avaldatakse projektipartnerite veebilehtedel ja sotsiaalmeedias, Hiiu Lehes,
veebilehel hiiumaa.ee ja e-kirja teel listidesse. Veebr. 2017 – Kujunduskonkursi
võidutöö väljaselgitamine, auhinnafondi üle andmine; märts- okt 2017 –
Viitade valmistamine ja tähistamata külastusobjektidele paigaldamine; jaan.-
märts.2017 –külastusobjektide kaardistamine, olukorra hindamine, olukorra



pildistamine, andmebaasi loomine; jaan.-märts.2018 – Viitade andmebaasi
uuendamine läbi objektide külastamise ja olukorra hindamise ning andmebaasi
täiendamise. *Hiiumaa e-külastuskaardi rakendamine : okt.2016-apr.2017 –
projekti ettevalmistavad tegevused sh kokkulepete loomine e-külastuskaardi
võrgustiku loomiseks, külastusobjektidega (söögikohad, ööbimiskohad,
muuseumid jne) tutvumine; mai- dets.2017 – detailse projekti tegevuskava
läbitöötamine, rahaliste vahendite tekitamine; jaan.- märts .2017 – valmisolek e-
külastuskaardi kasutuselevõtmiseks. Projekti mõju: Väikestele kogukondadele
sobivate turundusmeetodite ja -teenuste areng Hiiumaad tutvustatakse läbimõeldud
sõnumiga tunnusmeenete kaudu. Hiiumaa lood saavad kompleksselt kaardistatud
ning üle Hiiumaa hakkab toimima ühtne viidasüsteem, mis toob saarele külalisi,
annab neile ette tegevusi ja suunab neid hiiumaiseid tooteid tarbima. Hiiumaa
ja Hiiumaa lood koguvad tuntust ning Hiiumaa ettevõtjate toodangu tarbimine
tõuseb. Hiiumaa on innovaatiline maakond, kus kasutatakse külastajasõbralikke e-
lahendusi.

b) Ettevalmistava tegevuse puhul kirjeldus, kuidas, mis aja jooksul ja milliste

eelarvevahenditega kavandatakse tegevused ellu viia22

 

22. Loetelu kavandatava tegevuse ja investeeringuga sisuliselt seonduvate tegevuste

ning varem saadud toetuste ja rahastuste kohta23

 
varem on projektide raames paigaldatud viitasid, mis nüüd saavad olema osa
viitade inventuuri kõigus valmivast andmebaasist.

23. Andmed koostööprojekti kohta24

23.1. Koostööprojekti nimetus

23.2. Koostööprojekt on riigisisene20 X Koostööprojekt on riigiväline20 X

23.3. Koostööprojekti raames kavandatav
tegevus

23.4. Koostööprojekti maksumus kokku25

23.5. Koordineeriva tegevusgrupi nimi

23.6. Koostöökokkuleppe sõlmimise
kuupäev

23.7. Andmed koostööprojekti partnerite kohta

 Partneri nimi Partneri
esindaja ees- ja
perekonnanimi

Partneri esindaja
kontaktandmed (e-
post, telefon, faks)

Partneri kohta
kavandatud eelarve

23.7.1.

24. Taotluse menetlemise ajaks määratud kontaktisiku ees- ja perekonnanimi ning

kontaktandmed26

24.1. Eesnimi
 
Katrin

Perekonnanimi
 
Sarapuu

24.2. Postiaadress VABRIKUVÄLJAK 1, Kärdla

24.3. Telefon, faks, e-post 53415285, katrin@tuuru.edu.ee



24.4. Amet juhatuse liige

25. Annan nõusoleku
otsuse teatavaks
tegemiseks elektroonilise
kättetoimetamisega PRIA
Kliendiregistris olevale e-posti
aadressile

Jah

 
Kinnitan oma allkirjaga, et olen teadlik projektitoetuse taotluse kohta kehtestatud nõuetest ja vastan
projektitoetuse saamiseks esitatavatele nõuetele.
 
Projektitoetuse taotleja või tema esindaja kinnitus, et projektitoetuse taotlus vastab
strateegias ja rakenduskavas seatud eesmärkidele
 

2 7 0 4 2 0 1 6
—————————————————————————

(allkiri)
(avalduse esitamise kuupäev, kuu ja
aasta)

KATRIN SARAPUU
—————————————————————————

(taotleja või tema esindaja ees- ja perekonnanimi)

 
Kohaliku tegevusgrupi esindaja kinnitus, et projektitaotlus vastab strateegias ja
rakenduskavas seatud eesmärkidele
 

        
—————————————————————————

(allkiri)
(kuupäev, kuu ja aasta)

—————————————————————————

(kohaliku tegevusgrupi esindaja ees- ja
perekonnanimi)
—————————————————————————

(aasta, mille rakenduskava alusel on projektitaotlus
kinnitatud)
—————————————————————————

PRIA vastuvõtja allkiri
—————————————————————————

(kuupäev, kuu ja aasta)



LEADER PROJEKTITAOTLUSE
LISADOKUMENTIDE NIMEKIRI

 
Dokumendi nimi Dokumendi pealkiri

Hiiumaa_tuundustegevused_taotlus.rar Projekti dokumendid


