ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS Märge tehtud: 16.02.2018
Kehtib kuni: 15.02.2023
Alus: ELÜPS § 101 lg 1

LEADER PROJEKTITOETUS 13-21.2/18/1365
Üldandmed
Taotluse andmed
Meede: LEADER-projektitoetus
Strateegia meede: 3 Uuenduslik kogukond
Kohalik tegevusgrupp: MTÜ Hiidlaste Koostöökogu
Strateegia meetme taotlusperiood: 05.02.2018 - 16.02.2018
Taotletav summa: 13172.40

Taotleja andmed
Taotleja nimi: HIIUMAA JOOKSUGRUPP
Registrikood: 80405449
E-post: info@maraton.hiiumaa.ee
Telefoninumber: 5055709

Esitaja nimi: Liis Remmelg
Isikukood: 48306230320

Volitatud esindaja andmed taotluse menetlemisel
Esindaja nimi: Liis Remmelg
Isikukood: 48306230320

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni
Amet
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Detailandmed
Taotleja detailandmed
Kas taotlejal on taotletava toetuse tegevustega
seotud veebileht?
Palun sisesta oma veebilehe(tede) aadressid
MTÜ liikmete arv
MTÜ avaliku sektori osalusega liikmete arv
MTÜ liikmete avaliku sektori osakaal
Kas MTÜ liikmete avaliku sektori osakaal on
väiksem võrdne 50%?
Kas MTÜ on usuline ühendus?
MTÜ liikmete nimekiri
Kas taotleja tegevus põhi- või kõrvaltegevusena on
avalikes huvides?
Kas taotleja tegevuses puudub tööstuslik või
äriline iseloom
Aastane avalikest vahenditest saadav
prognoositav tulu
Aastane kogu tulu prognoos
Tuluallikate kirjeldus

Avalike vahendite osakaal kogutulust
Kas taotleja tegeleb majandustegevusega?
Olen hankija riigihangete seaduse mõistes?
Olen käibemaksukohustuslane
Taotlen toetust ka käibemaksu osale
Alus käibemaksule toetuse taotlemisel
Projekti nimetus
Kokkuvõte projekti tegevustest ja eesmärkidest

Kas tegemist on ühisprojektiga?
Kas tegemist on kogukonnateenuste projektiga?
Kas tegemist on teadmussiirde projektiga
Taotleja on asutatud tähtajaliselt

Jah
www.maraton.hiiumaa.ee
25
0
0
Jah
Ei
Hiiumaa jooksugrupp liikmete nimekiri.docx
Jah
Ei
25000.00
35000.00
Avalikud tuluallikad: tulud toetustest nt riigikogu
täiendav sihtotstarbeline toetus, omavalitsuse
tegevustoetus, omavalitsuse spordiürituste
korraldamise tõetus, spordiliidu tegevustoetus,
KULKA rahastus taotluste alusel. Muud tuluallikad:
tulud spordiürituste osavõtutasudest, tulu
võistluste korraldamisest, annetused eraisikutelt ja
ettevõtetelt sihtotstarveliste investeeringute
elluviimiseks.
71.42
Jah
Ei
Ei
Jah
Ühing ei saa teistest allikatest käibemaksu tagasi.
Spordialane teadlikkus noortele ja täiskasvanutele
Projekti põhieesmärgiks on spordialase
teadlikkuse ja motivatsiooni tõstmine koostöös
erinevate sportimisega seotud partneritega.
Spordialase teadlikkuse tõstmise tagab erinevatel
jooksu- ja suusaalastel ning tervisliku toitumise
koolitustel osalemiseks võimaluste loomine ja
motiveerivate treeningtingimuste loomine.
Jah
Ei
Ei
Ei
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Seireandmed
Kas tegemist on piirkondliku eripäraga?
Kas tegemist on uuendusliku projektiga?
Kas tegemist on kohalike toodete ja teenuste
arendamisele suunatud projektiga?
Kas tegemist on kohaliku toiduga seotud
projektiga?
Planeeritud loodavate töökohtade arv
Kas projekt on suunatud juurdepääsuvõrkude
rajamisele?
Kas projekt on suunatud ettevõtlusele?

Jah
Jah
Jah
Ei
0.00
Ei
Jah
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Ühisprojekti andmed
Ühisprojekti tegevuskava andmed
Ühisprojekti tüüp

Ühisprojekt kohaliku omavalitsusega, Ühisprojekt
muu osapoolega
Ühisprojekti alguse aasta
2018
Ühisprojekti alguse kuu
mai
Ühisprojekti lõppemise aasta
2020
Ühisprojekti lõppemise kuu
juuni
Ühisprojekti eesmärgid (projekti peamine eesmärk, Projekti põhieesmärgiks on spordialase
tegevussuunad, kirjeldus kuidas projekt suurendab teadlikkuse ja motivatsiooni tõstmine koostöös
ühistegevust ja/või aitab kaasa ühistegevusele)
erinevate sportimisega seotud partneritega.
Spordialase teadlikkuse tõstmise tagab erinevatel
jooksu- ja suusaalastel ning tervisliku toitumise
koolitustel osalemiseks võimaluste loomine ja
motiveerivate treeningtingimuste loomine.
Projekti tulemusel teevad sportimisega seotud
ühendused koostööd, kaasates passiivseid
kogukonna liikmeid tervislikku liikumist
tutvustavatesse treeningutesse seeläbi tõstes
passiivsete kodanike võimekust oma tervist hoida
ja parandada.
Kahe aasta jooksul on kavas viia läbi kokku
kaheksa erinevat jooksu- ja suusa- ning tervisliku
toitumise koolitust tuues Hiiumaale erinevaid
motiveerivaid koolitajaid väljastpoolt. Tervisliku
toitumise koolitusel räägitakse ka kohaliku toidu
kasutamise heast mõjust arendades selliselt
kohaliku toidu pakkumist.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni
Amet

Olukorra kirjeldus, mille lahendamisele on
ühisprojekt suunatud (ülevaade olemasolevast
olukorrast, kitsaskohtadest ja probleemidest enne
ühisprojekti elluviimist)
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Hiiu valla terviseprofiilist ilmneb, et nii Eestis kui
Hiiumaal on peamisteks surmapõhjusteks südameja vereringeelundite haigused, mille levik on
kontrolli all hoitav aktiivset liikumist võimaldavate
tegevuste abil.
Hiiumaal on piiratud valik erinevaid regulaarselt
toimuvaid treeninguid ning motivatsiooni tõstvate
külalistreenerite kutsumine jääb rahaliste
vahendite nappuse taha.
Kuigi Hiiumaa arengustrateegia 2020+ ütleb, et
"Hiiumaa on armas, peresõbralik, loodust hoidva ja
väärtustava elujõulise uuendusmeelse
kogukonnaga saar Läänemeres" ja Hiiumaa
turismisektor on suunaks võtnud pereturismi, on
Hiiumaa väikelastel ja noortel kasinad
korraldamata vaba aja veetmise võimalused, st
lisaks ringidele ja trennidele. Hiiumaal napib
avalikke mänguväljakuid ja hoopiski puuduvad nii
avalikus kasutuses kui ärilisel eesmärgil rajatud
seiklusrajad - seega puuduvad mitmekesised ja
kõigile sihtgruppidele motiveerivad võimalused
vabas õhus liikumisharrastustega tegeleda.

Ühisprojekti eeldatatavate tulemuste kirjeldus

Ühisprojekti laiem mõju tegevuspiirkonnale

Ühiste kavatsuste kokkuleppe ärakiri ühisprojekti
elluviimiseks

Et luua kõigile sihtgruppidele motiveerivaid
treeningtingimusi, rajatakse Kärdlasse Hiiumaa
valla omandis olevale kinnistule aadressiga
Lubjaahju 3a noortele ja täiskasvanutele
uuenduslik madalseiklusrada (objekt on avalikus
kasutuses ja ei vaja instruktori olemasolu), tõstes
sellega kodanike võimekust oma tervist hoida ja
parandada. Madalseiklusrajal väärindame
kohalikku ressurssi kasutades aluspinnana
kohalikku hakkepuitu.
Projekti tulemusel on paranenud sportimisega
seotud ühenduste koostöö, oluliselt tõusnud
passiivsete kodanike võimekus oma tervist hoida
ja parandada ning aktiivsed treenijad on enam
motiveeritud treeningutel osalema - partnerite
tegevus on projekti mõjul efektiivsem ja
tulemuslikum kui konkurentidel.
Avalikus kasutuses madalseiklusradade loomisega
on eri sihtgruppidele loodud uuenduslikud
(Hiiumaal varem puuduvad) motiveerivad
treeningtingimused.
Seiklusradade mõju on laiem juurutades uusi
teenuseid: vaba aja veetmise võimalusi Hiiumaa
külalistele, elavdades pereturismi ja kinnistades
Hiiumaa kui peresõbraliku sihtkoha kuvandit.
ÜhisteKavatsusteKokkulepe_Hiiumaa-jooksugrupp2.bdoc
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Ühisprojekti elluviimise ajakava ja tegevuste kirjeldus
Jrk nr Ajakava
1
2018
2. kvartal
2
2018
3. kvartal
3
2018
4. kvartal
4
2019
1. kvartal
5
2019
2. kvartal
6
2019
3. kvartal
7
2019
4. kvartal
8
2020
1. kvartal
9
2020
2. kvartal

Tegevuse kirjeldus
Madalseiklusraja hanke ettevalmistamine ja väljakuulutamine.
Madalseiklusraja ehitamine. Hakkepuiduga raja aluspinna katmine.
Esimese jooksu üldkehalise treeningu läbiviimine.
Esimese suusatreeningu läbiviimine.
Esimese toitumisteemalse koolituse läbiviimine.
Esimene pikamajooksuks ettevalmistava treeningu läbiviimine.
Teise jooksu üldkehalise treeningu läbiviimine. Teise pikamajooksuks
ettevalmistava treeningu läbiviimine.
Teise suusatreeningu läbiviimine.
Teise toitumisteemalse koolituse läbiviimine, projekti kokkuvõtete tegemine ja
aruandlus

Ühisprojektis osalevad partnerid ja nende üksikasjalik ülesannete kirjeldus ühisprojektis
Osaleja
HIIUMAA
JOOKSUGRUPP
(80405449)
Hiiumaa
Vallavalitsus
(77000424)

Kontaktinfo ja ülesannete kirjeldus
Ülesannete kirjeldus:
Projektijuhtimine, koolituste korraldamine, teavitamine, investeeringu elluviimine.

Aadress: Keskväljak 5a, Kärdla linn, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
E-post: valitsus@hiiumaa.ee
Telefoninumber: 56479773
Ülesannete kirjeldus:
Partneri roll on spordispetsialisti kaudu treeningute kohta info vahetamisele kaasa
aitamine ning madalseiklusraja maa-ala korrastamisele kaasaaitamine.
Hiiumaa
Aadress: Tiigi põik 3, Kärdla linn, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Jõualade ja
E-post: taunotelvik@gmail.com
Rühmatreening Telefoninumber: +372 5152581
u Selts
Ülesannete kirjeldus:
(80333885)
Partneri roll on projektis panustada oma liikmete ja sihtgrupi koolitustele
kaasamisega.
Ühendus
Aadress: Leigri väljak 11, Kärdla linn, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Hiiumaa
E-post: anton@hiiumaasport.ee
Spordiliit
Telefoninumber: +372 4631244
(80075905)
Ülesannete kirjeldus:
Partneri roll on projektis panustada oma liikmete ja sihtgrupi koolitustele
kaasamisega.
Hiiumaa
Aadress: Tormi tn 4-2, Kärdla linn, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Orienteerujate E-post: riida1@hot.ee
Klubi
Telefoninumber: +372 4698842
(80031701)
Ülesannete kirjeldus:
Partneri roll on projektis panustada oma liikmete ja sihtgrupi koolitustele
kaasamisega.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni
Amet

Hiidlaste
Korvpalliklubi
ASKUS
(80071406)

HMPK OÜ
(10348945)

MTÜ Toiduga
Sõbraks
(80379775)

Matkaklubi
Muku
(80225902)
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Aadress: Heltermaa mnt 23-2, Kärdla linn, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
E-post: mati.kiiver@gmail.com
Telefoninumber: +372 5082208
Ülesannete kirjeldus:
Partneri roll on projektis panustada oma liikmete ja sihtgrupi koolitustele
kaasamisega.
Aadress: Lubjaahju tn 3, Kärdla linn, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
E-post: info@hmpk.ee
Telefoninumber: +372 4631522
Ülesannete kirjeldus:
Partneri roll on katta maa-ala hakkepuiduga.
Aadress: Hiiu tn 50-1, Kärdla linn, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
E-post: liina.siniveer@gmail.com
Telefoninumber: +372 5226798
Ülesannete kirjeldus:
Partneri roll on projektis panustada oma liikmete ja sihtgrupi koolitustele
kaasamisega.
Aadress: Tobiase tn 13, Käina alevik, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
E-post: mukumatk@gmail.com
Telefoninumber: +372 5207868
Ülesannete kirjeldus:
Partneri roll on projektis panustada oma liikmete ja sihtgrupi koolitustele
kaasamisega.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni
Amet
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Tegevused
Tegevuste ja objektide andmed
Jrk nr
1

2
Kokku

Tegevus

Tegevuse liik Objekti liik

Objekti
nimetus

Esialgne
Toetuse
abikõlblik
summa
summa
Ehitamine
Põhitegevus Rajatis
Madalseiklus
13 278.01
11 950.20
(püstitamine/
rada noortele
rajamine/pai
ja
galdamine)
täiskasvanut
ele
Korraldamine Põhitegevus Koolitus või Jooksu- ja
1 358.00
1 222.20
/läbiviimine
teavitustegev toitumiskooli
us
tused
14 636.01
13 172.40
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1. Tegevuse "Ehitamine (püstitamine/rajamine/paigaldamine): Madalseiklusrada noortele ja
täiskasvanutele" andmed
Tegevuse liik: Põhitegevus
Objekti liik: Rajatis
Tegevuse eesmärk: Suurendada aktiivse aja veetmise võimalusi noortele Hiiumaal.
Objekti kirjeldus: Lubjaahju 3a, Kärdla kinnistule rajatakse madalseiklusrada, mis asub ca 1m kõrgusel
maapinnas puude vahel. Eelarve koostamise aluseks ei ole valitud kõige odavam pakkumine, kuna
3Park on pakkujatest kõige pikema kogemusega, usaldusväärne ning teiste rajajate poolt kiidetud.

Tegevuse või objekti detailandmed
Kas ehitataval objektil on ehitisregistri kood?:
Kas ehitusluba või ehitusteatis on nõutav?:
Kas ehitusprojekt on ehitusseadustiku alusel
nõutav?:
Väljavõte ehitusprojekti joonistest koos
ehitusprojekti seletuskirjaga:
Kas kasutusõiguse alus tuleneb:
Kas tegemist on taristuinvesteeringuga?:
Hinnapakkumus(ed):

Ei
Jah
Jah
Lisa 1 - Kardla Noored-Taiskasvanud - Sildade
Kirjeldus.pdf
Kinnistusraamatust (omand, hoonestusõigus,
kasutusvaldus, reaalservituut)
Ei
Hinnapakkumine TreeTop.pdf,Hinnapakkumine
Adventure Solutions.pdf,Lisa 1 - Kardla NooredTaiskasvanud - Sildade
Kirjeldus.pdf,Hinnapakkumine Kardla NooredTaiskasvanud.pdf

Tegevuse või investeeringuobjekti asukoha andmed
Investeeringuobjekti aadress
Objekti aadress
Põhiaadress
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Kärdla linn, Lubjaahju Jah
tn 3a

Katastritunnus
Katastritunnus
37101:003:0057

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni
Amet
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Eelarve
Jrk nr

Kulurida

Ühik

1

Madalseiklu tk
sraja
rajamine

Ühikute arv Käibemaks Netomaksu Maksumus Esialgne
u määr
mus
käibemaks abikõlblik
uga
summa
1.00 20%
11065.01 13278.01 13278.01

Kokku

Tegevuse toetuse summa
Käibemaks on toetatav: Jah
Tegevuse esialgne abikõlblik summa: 13278.01
Toetuse määr: 90.00%
Tegevuse toetuse summa: 11950.20

11065.01

13278.01

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni
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2. Tegevuse "Korraldamine/läbiviimine: Jooksu- ja toitumiskoolitused" andmed
Tegevuse liik: Põhitegevus
Objekti liik: Koolitus või teavitustegevus
Tegevuse eesmärk: Hiiumaa noorte ja täiskasvanute terviseteadlikkuse tõstmine.
Objekti kirjeldus: 4 erineva treeningu ja koolituse läbiviimine.

Tegevuse või objekti detailandmed
Hinnapakkumus(ed):

Hinnapakkumine Mailiis
Tammeveski.pdf,Pakkumus-nr_10jooksutreeningud-Hiiumaal.pdf,Pakkumine
Hiiumaa Jooksugrupile.pdf,Treeningute ja
koolituste eelarve arvestus.xlsx

Tegevuse või investeeringuobjekti asukoha andmed
Investeeringuobjekti aadress
Objekti aadress
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Kärdla linn, Lodju tn
28

Põhiaadress
Jah

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni
Amet
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Eelarve
Jrk nr

Kulurida

1

Jooksutree tk
ningud ja
toitumiskoo
litused
Suusakoolit tk
used

1

Ühik

Ühikute arv Käibemaks Netomaksu Maksumus Esialgne
u määr
mus
käibemaks abikõlblik
uga
summa
6.00 0%
890.00
890.00
890.00

Kokku

Tegevuse toetuse summa
Käibemaks on toetatav: Jah
Tegevuse esialgne abikõlblik summa: 1358.00
Toetuse määr: 90.00%
Tegevuse toetuse summa: 1222.20

2.00 20%

390.00

468.00

1280.00

1358.00

468.00

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni
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Kinnistute kasutusõigused
Katastritunnus
37101:003:0057

Seotud objektid
Kinnistu number
"Ehitamine
Puudub
(püstitamine/rajamine/p
aigaldamine):
Madalseiklusrada
noortele ja
täiskasvanutele"

Kasutusõigus
Kasutusvaldus

Katastri 37101:003:0057 kasutusõigused
Kas andmed investeeringuobjekti kasutusõiguse kohta kinnistusraamatust võtta automaatselt? Ei
Kinnistu number: Puudub
Kinnistu on taotletava toetuse tegevusega hõlmatud: Jah
Teostatavad tegevused: Ehitamine (püstitamine/rajamine/paigaldamine): Madalseiklusrada noortele ja
täiskasvanutele

Asukoha kasutusõiguse alus
Kasutusvalduse leping

Kasutusvaldus
Vallavara tasuta kasutusse andmine_Lubjaahju
3a.doc

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni
Amet
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Lisadokumendid
Faili nimi
Liis Remmelg
CV.pdf
Jooksugrupp_seikl
uspark.bdoc
Taotluse-eelarveHiiumaajooksugrupp.xls
HKKtaotlusvorm_Hiium
aa-jooksugrupp.doc

Dokumendi liik
Elulookirjeldus

Selgitus
Projektijuhi CV

Tõend

Hiiumaa Vallavalitsuse tõend

Muu

Eelarve

Taotlusvorm

HKK taotlusvorm

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.
• Olen teadlik, et kui plaanin teha tegevusi, mis vastavad määruse (EL) 1303/2013 art 71
nõuetele (investeeringud), on tegevuse järelevalveperiood 5 a, juhul kui taotleja ei ole VKE, või
on taotlejaks riigiasutus, sh KOV ja riigiomanduses olev organisatsioon või organisatsioon, kus
omanike/asutajate/liikmete hulgas on üle poole riigi (sh KOV) esindajaid.

