
ÜHISPROJEKTI TEGEVUSKAVA

Taotleja

Ärinimi Pitsu OÜ
Registrikood 11247689

Tegevuskava elluviimise periood 24 kuud

Ühisprojekti andmed

Ühisprojekti nimetus
Kindakirjadega tekstiiltootete ja turunduskontseptsiooni väljatöötamine
Ühisprojekti eesmärgid
Eesmärgiks on kaasaegsete, praktiliste linikute- köögirätikute väljatöötamine, erinevate 
Eesti piirkondade kindakirjade mustrite ainetel . Koostöös Hiiumaa Muuseumiga Hiiumaise
päritoluga kindakirjade baasil erinevate kodutekstiilidega tooterühma (rätikud, linikud, 
põlled, rannalinad, padjad jm.) väljatöötamine. Nende turunduskonseptsiooni 
väljatöötamine.

Eesmärgi saavutamiseks vajalike tegevuste kirjeldus tegevuskava elluviimise perioodil koos ajakavaga

Käterätikute-linikute kujundus 10toodet 2016 juuli

Hiiumaa teemalise tootesarja kujundus I osa 2016 august

Visiitkaardite kujundus ja trükk 2016 juuni

Toodete pakendite kujundus 10toodet 2016 august

Toodete fotod 2016 september

Turundusinventari kontseptsioon ja teostus I osa 2017 mai

Turundusinventari kontseptsioon ja teostus II osa 2018 juuni



Käterätikute-linikute kujundus 10toodet 2018 juuni

Hiiumaa teemalise tootesarja kujundus II osa 2018 juuni

Toodete pakendite kujundus 10toodet 2018 juuni

Eeldatavate tulemuste kirjeldus koos selgitustega ühisprojekti laiemast mõjust tegevuspiirkonnale
Kui ettevõte selle projekti ellu viib, siis  Hiiumaa kogukond võidab läbi selle projekti uued 
võimalused Hiiumaa tutvustamiseks läbi firmakingituste ja Hiiumaa tuntuse suurendamise
läbi uues tootesarjas tutvustatava pärimuse .

Projekt soodustab turismi arendamist Hiiumaal, turist lahkub siit rahulolevana, saab kaasa
tükikese Hiiumaa pärimust tootega, mis on kaasaegne ja praktiliselt kasutatav. Levitab 
teistele positiivset kuvandit Hiiumaast ja hiidlastest

Pitsu pood on Hiiumaal praktiliselt  ainuke käsitööpood, mis on aastaringi avatud.  Meile 
meeldib see väga, mis me teeme ja tahaks väga samamoodi  jätkata. Sortimendi 
täiendamine toodetega, mis teeksid meid huvitavaks väljaspool Hiiumaad, aitab meil seda
teha. Käibe suurenemisega  tekib võimalus lisa töökoha loomiseks. Arvame, et sellist 
omanäolist poodi on Hiiumaale vaja.

Projektitoetuse taotleja ja partneri ülesannete kirjeldus

Taotleja või partneri nimi Tööülesande kirjeldus
Meifel OÜ Kindakirjaliste tekstiiltoodete kujunduste väljatöötamine ja

proovitööde kudumine
Magmaprojekt OÜ Kujundustööde tegemine pakenditele ja telgile, 

visiitkaartide kujundus ja trükk, tootefotodede tegemine 
e-poe jaoks, tootestendi  valmistamine

Tegevuskava tegevuste elluviimise eelarve kululiigiti1

Jooksvad kulud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus (EL) nr 1305/2013 artikkel 61 alusel 
(personalikulud sh kaudsed kulud, 
koolituskulud, uuringukulud, tegevuskulud)

1Tegevused, millele taotletakse toetust



Toetatav tegevus või investeeringuobjekt

hinnapakkumised

Vabatahtlik tasustamata töö
Kokku

Rahastamiskava, milles on märgitud ühisprojektis osaleva partneri kavandatav tegevus ja  sellele vastav 
kavandatav eelarve2

Partneri nimi Kavandatava tegevuse kirjeldus Kavandatav eelarve (€)
MEIFEL  OÜ Tekstiiltoodete sortimendi 

väljatöötamine, materjali valik, 
proovikudumised erinevate 
materjalidega, partnerite nõupidamise 
korraldamine Narvas

540

MAGMAPROJEKT OÜ Turunduskontseptsiooni  
väljatöötamine, taotlejale 
turundusplaani koostamine ja koolituse 
läbiviimine

390

Kulud kokku3 930.00

Ühisprojektis osalevate partnerite andmed

Nimi Esindaja nimi Kontaktandmed Allkiri
Meifel OÜ Natalia Zhuk meifel.info@gmail.com
Magmaprojekt OÜ Magnus Pruul magnus.pruul@gmail.com

Kinnitan, et tegevuskaval esitatud andmed on õiged

Taotleja esindaja nimi Lille Mäeumbaed
Taotleja esindaja allkiri
Tegevuskava allkirjastamise kuupäev 15.3.16

2Märgitakse eelarve, millele toetust ei küsita

3Vii kursor numbri peale ja vajutada klaviatuuril F9, et valem arvutaks summa kokku




