MTÜ Hiidlaste Koostöökogu
HKK taotlusvorm meetmetele 1, 2, 3 ja 4.

Meetme nimi

LEADER riigisisene ja rahvusvaheline koostöö.
Meretraditsioonide kaasamine piirkonna brändimiseks. Ettevalmistav
projekt

Taotleja nimi

MTÜ Hiidlaste Koostöökogu

Taotleja CV

Abikõlblik vastavalt ME määruse Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADERprojektitoetus, § 29. Nõuded kohaliku tegevusgrupi koostööprojekti kohta

Projekti kirjeldus

Meretraditsioonide taaselustamine on Hiiumaal olnud edukas, taastatud
kaljas Lisette, ehitamisel halulaev. Järgmine etapp on marsruutide välja
töötamine selleks, et rahvusvaheline seilajaskond oskaks kasutada
kohalikku teenust (sadamateenus, toitlustus, majutus, muud teenused,
vaatamisväärsused, meened). Teine eesmärk on Lisette ja halulaeva
teenustepaketti koostamine ja meeskonna koolitus.
Partner LAG Karhuseutu tegeleb sama teemaga, koostöös valmiks piirkonna
bränding. Kaasatakse huvi korral Gotlandi ja Ahvenamaa ning Saaremaa
tegevusgruppe.
Ettevalmistava projekti käigus kohtutakse partneritega koostööprojekti
ettevalmistamiseks (Kielis) ja kinnitamiseks (partneri juures); teostatakse 12 pilootseilamist ning kogemuste vahetamine Kielis Hiiumaa puulaevade
regati korraldamiseks Väinameres. Samuti teostatakse state-of-art uuring
mereturismi ja muu majanduse sidususest ja olukorrast Hiiumaal Koostööd
ettevalmistav projekt kestab 2016 aastal.

Projekti mõju

Ettevalmistatav koostööprojekt kestab 2017-2019, mille raames
teostatakse eelprojektis kokku lepitud tegevused. Projekti pikaajaline mõju
taotlejale väljendub piirkonna brändiga kaasnevas väikeettevõtluse
hoogustumises tänu kasvavale kliendibaasile ja piirkonna tuntusele. Kasu
kogukonnale väljendub töökohtade säilimises ja tekkimises teenuste ning
loomemajanduse sektoris; kasvavas rahvusvahelistes kontaktides ning
piirkonna tuntuse kasvus.

Projekti seos
Hiidlaste Koostöökogu integreeritud arengustrateegia määratleb
arengudokumentidega meretraditsioonide edendamist läbi rahvusvahelise koostöö ptk 7
Projektiga kaasatud

Partnerid: LAG Karhuseutu, MTÜ Ihana (Soome), MTÜ Halulaev. Võimalusel
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MTÜ Hiidlaste Koostöökogu
partnerid, fondid

kaastakse teisi fonde. Ettepanek projektiga ühinemiseks tehakse LAG
Gotlandile ja LAG Ahvenamaale ning Saarte Koostöökogule

Lisadokumendid:
Ettevalmistava projekti eelarve

Aeg 2016
Juuni-juuli
Juuni-September

August-September
Kokku:







tegevus
Partnerite kohtumine Kielis
(Saksamaa), regatikorralduse
kogemuse vahetamine
Piloottegevused Hiiumaal; state-ofart uuring mereturismi ja muu
majanduse sidususest ja olukorrast
Hiiumaal
Partnerite kohtumine ja lepingu alla
kirjutamine

eelarve (eur)
1000,00
1600,00

1000,00
3600,00

Äriplaan (vastavalt meetmele)
Hinnapakkumised, kalkulatsioonid
Ehitusinvesteeringu projekti puhul: kohustuslike kooskõlastustega eelprojekt või
ehitusprojekt (kui on olemas)
Ehitusinvesteeringu puhul: OV kirjalik teavitus-kinnitus (vastavalt meetmele)
Omandiõigust tõendavad dokumendid
Koostöö- ja ühistöölepped
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