ÜHISPROJEKTI TEGEVUSKAVA

1. Taotleja andmed
1.1.
1.2.
1.3.

Ärinimi
Registrikood
Tegevuskava
elluviimise periood
Märgitakse sama
ajavahemik, mis on
märgitud projektitoetuse
taotluse avaldusel (24-48
kuud).

SA Hiiumaa Muuseumid
90012892

mai 2017 – mai 2019
(25 kuud)

2. Ühisprojekti andmed
2.1.

Ühisprojekti nimetus
Märgitakse sama nimetus, mis on märgitud projektitoetuse taotluse
avaldusel.
MUUSEUMITUUR: Hiiumaa väärindamine ja turundamine muuseumide kaudu
2.2.

Ühisprojekti eesmärgid
Kirjeldatakse projekti peamist eesmärki ja kuidas projekt suurendab
ühistegevust ja/või aitab kaasa ühistegevusele. Eesmärgid ja
tegevussuunad avalikustatakse kohaliku tegevusgrupi veebilehel.
Projekti üldine eesmärk on parandada Hiiumaa tuntust ja võimendada turundust
siinsete muuseumide baasil. Projekti vahetud eesmärgid on:
1. Muuseumipõhiste külastusmarsruutide väljatöötamine („muuseumituur“)
2. Muuseumigiidide grupi loomine („muuseumituuri giidid“)
3. Õpilasprogrammide loomine Hiiumaa tutvustamiseks klassivälise õppena
(„muuseumituur koolidele“)
4. Uue Hiiumaa-teemalise püsiekspositsiooni kavandamine
2.3. Ühisprojekti AJAKAVA ja TEGEVUSED
Vajadusel lisada ridu
Ajakava
Tegevuse kirjeldus
Märgitakse kavandatud tegevuskava
Kirjeldatakse detailselt projekti
elluviimise perioodil kuu või kvartali
elluviimiseks vajalikke tegevusi,
täpsusega.
mis on otseselt seotud ühisprojekti
eesmärkide saavutamisega.
Avakoosolek, detailne
mai 2017
planeerimine partneritega
(seminar 1)

mai-juuni 2017
3. - 4. kvartal 2017
3. kvartal 2017

3. kvartal 2017 – 2. kvartal 2018

2. kvartal 2017 – 4. kvartal 2017
1. - 2. kvartal 2018
1. - 2. kvartal 2018
Aprill-mai 2018
2. kvartal 2018
2. - 3. kvartal 2018
4. kvartal 2018 – 2. kvartal 2019
3. kvartal 2018 -- 2. kvartal 2019

2.4.

Muuseumigiidide rühma
moodustamine
Muuseumimarsruutide
väljatöötamine, (seminarid 2 ja 3)
Esimene õppereis giididele
Loengute sari muuseumigiididele.
Kuue muuseumi detailne käsitlus:
Kassari, Pikk Maja, Tobiase
Majamuuseum, Mihkli
Talumuuseum, Soera muuseum ja
kiviminaja, Sõru muuseum
Hiiumaa uue püsiekspositsiooni
kavandamine. Koostöö
disaineritega.
Uue püsiekspositsiooni loomine
Õpilasprogrammide
väljatöötamine, töövihikute
koostamine ja trükk
3 muuseumituuri õpilastele
(testrühmad)
Teine õppereis
muuseumigiididele.
Muuseumituuride testimine
partnerite ja giidide rühma
koostöös.Muuseumigiidide
atesteerimine.
Muuseumituuri tutvustamine ja
esmane rakendamine koolides
Muuseumituuride integreerimine
Hiiumaa turismikorraldusse

Eeldatavate TULEMUSTE kirjeldus koos selgitustega ühisprojekti
laiemast mõjust tegevuspiirkonnale
2.4.1. Hiiumaa muuseumide ülesanne on säilitada ja tutvustada saare omanäolist
pärandit kohalikele inimestele ja külalistele. Selle tööga saadakse kindlasti hästi
hakkama. Kuid muuseumide panus turismiobjektidena saab veel oluliselt kasvada:
külastatavus võiks praeguste muuseumide võimsuse juures mitmekordistuda.
Külastatavuse suurendamisel on mitmeid tegureid, neist paljud on väljaspool
muuseumide kontrolli, nagu turistide eelistused või parvlaevade täitumus. Kuid on
mitu kitsaskohta, mida muuseumid saavad ise lahendada. Käesolev projekt
suundub korraga nelja kitsaskoha kõrvaldamisele, ja need on:
1. Hiiumaa muuseumid hakkavad kõrvale jääma turismimarsruutidest
2. Hiiumaa giidide ring on ahenenud ja nende teadmised muuseumide kohta
vajavad uuendamist
3. Muuseumide koht koolide klassivälises õppes (k.a. kevadekskursioonid) on

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

tagasihoidlik
4. Ülevaatlik Hiiumaa ekspositsioon vajab sisulist ja eriti vormilist uuendamist.
Tulenevalt sellest võtab projekt MUUSEUMITUUR ette järgmised põhitegevused:
1. Muuseumidepõhiste külastusmarsruutide väljatöötamine.
2. Muuseumigiidide grupi loomine.
3. Õpilasprogrammide koostamine Hiiumaa tutvustamiseks klassivälise õppena.
4. Uue Hiiumaa-teemalise püsiekspositsiooni väljatöötamine.
Projekti on kaasatud kuus muuseumi: Kassari ekspositsioonimaja, Pikk Maja,
Tobiase Majamuuseum, Mihkli Talumuuseum (kõik SA Hiiumaa Muuseumid
koosseisus), Soera talumuuseum ja Kivimimaja (Pühalepa vald) ja Sõru muuseum
(Emmaste vald). Ülehiiumaalist turismimajanduse tuge pakub turismikoordinaator
(SA Tuuru). Muuseumigiidide ringi koondab MTÜ Hiiumaa Reisijuhtide Selts.
2.4.2. Ühisprojekti tulemused
1. Töötatakse välja muuseumide-põhised turismimarsruudid
2. Kujundatakse koolitatud ja atesteeritud muuseumigiidide ring
3. Töötatakse välja õpilastele suunatud marsruudid ja õpilasprogrammid
4. Töötatakse välja uus Hiiumaad tutvustav püsiekspositsioon
2.4.3. Ühisprojekti laiem mõju tegevuspiirkonnale
Projekti tulemusel paraneb turismigiidide pakutav teenus, kujuneb kompetentsete,
Hiiumaa põhimuuseume tundvate giidide ring. Kohalike koolide side
muuseumidega paraneb, tekivad paremad võimalused klassiväliseks tööks.
Õpilastele suunatud marsruute ja õppeprogramme saavad kasutada ka mandrilt
saabuvad õpilasekskursioonid. Üldiselt kasvab Hiiumaa tuntus, veelgi paraneb
imago, suureneb külastatavus, mitmekesistuvad ajaveetmise võimalused. Paraneb
giidide kui ettevõtjate ettevõtluskeskkond, paranevad tingimused lisatöökohtade
loomiseks turismi valdkonnas.
2.5.

Projektitoetuse TAOTLEJA ja PARTNERI(TE) ülesannete kirjeldus
ühisprojektis
Vajadusel lisada ridu
Taotleja ja partneri(te)
Ülesannete kirjeldus
nimed
Kirjeldatakse ühisprojekti osapoolte ülesanded
võimalikult detailselt.
SA Hiiumaa Muuseumid
Projekti koordineerimine. Marsruutide
väljatöötamine. Õpilasprogrammide väljatöötamine.
Püsiekspositsiooni uue kontseptsiooni loomine.
Püsiekspositsiooni detailne kavandamine.
Muuseumigiidide kolitused SA Hiiumaa Muuseumid
filiaalides.
Partner 1. Hiiu vallavalitsus.

Koostöö koolidega õpilasprogrammide
kooskõlastamiseks. Valla transpordiga toetamine
õppereisidel.

Partner 2. Käina

Koostöö koolidega õpilasprogrammide
kooskõlastamiseks. Valla transpordiga toetamine

vallavalitsus.

õppereisidel.

Partner 3. Hiiumaa
turismikoordinaator – SA
Tuuru.

Projekti väljundite kooskõlastamine üle-Hiiumaalise
turismikeskkonnaga.

Partner 4. Palade
loodushariduskeskus

Muuseumigiidide koolitamine Soera muuseumi ja
Kivimimaja põhjal. Sisendid õpilasprogrammidesse.

Partner 5. Sõru muuseum
(Emmaste vald).

Muuseumigiidide koolitamine Sõru muuseumi
põhjal. Sisendid õpilasprogrammidesse.

Partner 6. MTÜ Hiiumaa
Reisijuhtide Selts

Muuseumigiidide ringi koordineerimine ja
esindamine, infovahetus, metoodiline panustamine
koolitustesse.

3. Ühisprojekti EELARVE
Märgitakse tegevuste eelarve kululiikide kaupa, millele taotletakse toetust
Vajadusel lisada ridu
3.1.

Toetatav tegevus
Kirjeldatakse detailselt kululiikide kaupa
Tegevus 1. Muuseumidega seotud turismimarsruutide väljatöötamine.
Seminar 1 (materjalide paljundus, kohvipaus)
40
Seminar 2 (materjalide paljundus, kohvipaus)
40
Seminar 3 (materjalide paljundus, kohvipaus)
40
Tegevus 2. Muuseumigiidide koolitused
Loengud 60 akad. tundi koos ettevalmistusega (töötasud koos
maksudega)
Loengutega
seotud
kulud
(paljundused,
trükkimine,
bürookulud)
Õppereis nr 1 giididele 1 päev buss
Õppereis nr 1 giididele 1 päev koolitaja
Õppereis nr 2 giididele 1 päev buss
Õppereis nr 2 giididele 1 päev koolitaja

3000
200
250
150
250
150

Tegevus 3. Õpilasprogrammide - muuseumituuride koostamine
Õpilasprogrammide,
õpilasmarsruutide
ja
töölehtede 2600
koostamine (2 kuud kokku, töötasud koos maksudega)
Töölehtede kujundus ja trükk
200
Muuseumituurid koolidele, 3 tk, testrühmad, sisaldab bussi ja 900
einet
Tegevus 4. Ülevaatliku Hiiumaa püsiekspositsiooni loomine
Püsiekspositsiooni kujundus, ruumidisain
4800
Kokku: 12620
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3.2.

Projektijuhi kulu
Täidetakse juhul, kui taotletakse toetust projektijuhtimisele. Kokku ei
tohi ületada 20% rea 3.1 KOKKU summast. Ühe töötunni brutotöötunni
tasu ei tohi ületada 10 eurot töötunni kohta

Projektijuhi töötasu (otsene personalikulu)

2520

Arvutamise alused:
Tundide arv
Brutotöötasu
Brutotöötasu kokku
Tööandja kulu
3.3. Kaudsed kulud
Arvutatakse kuni 15% projektijuhtimise otsesest personalikulust

200
9,40
1880
2520

Kaudsed kulud

370

3.4.

Toetatav investeeringuobjekt
Püsiekspositsiooni teostus: vitriinide
paigaldusega, 6tk

hange

koos

4200

Kokku: 19710
3.5.

Vabatahtlik tasustamata töö

Mitterahaline omafinantseering on tegevuse elluviimiseks või investeeringu
tegemiseks vajalik projektitoetuse taotleja tehtud vabatahtlik tasustamata
töö (ehk taotleja omafinantseeringu osa).
Märgitakse projektitoetuse avalduse realt 11.2.
Töö kirjeldus:
0,00
Arvutamise alused: Mitterahaline omafinantseering võib moodustada kuni 9%
mitterahalise omafinantseeringuga seotud toetatava tegevuse või investeeringu
abikõlblikest kuludest
Tundide arv
0
Tunnitasu (maksimaalselt 4 eurot/tund)
0,00
Tundide arv masinat, seadet või mootorsõidukit kasutades
0
Tunnitasu masinat, seadet või mootorsõidukit kasutades
0,00
(maksimaalselt 8 eurot/tund)
Tunnitasu kokku
0,00
KULUD KOKKU 0,00
4. Ühisprojektis osalevate PARTNERITE andmed
Nimi ja registrikood
Hiiu vallavalitsus
75038612
Käina vallavalitsus
75011211

Esindaja nimi
Reili Rand

Kontaktandmed
valitsus@hiiuvald.ee

Allkiri
/digiallkiri/

Omar Jõpiselg

valitsus@kaina.hiiuma /digiallkiri/
a.ee

SA Tuuru
90000452

Aivi Telvik

info@tuuru.edu.ee

/digiallkiri/

Palade
loodushariduskeskus
75037392

Karin Poola

paladelhk@gmail.com

/digiallkiri/

Sõru muuseum
75035393
MTÜ Hiiumaa
Reisijuhtide Selts
80066941

Helve Russak

muuseum@emmaste.
ee
vktr422@gmail.com

/digiallkiri/

Viktor
Rõbtšenko

Kinnitan, et tegevuskaval esitatud andmed on õiged
Taotleja esindaja nimi
Taotleja esindaja allkiri
Tegevuskava allkirjastamise
kuupäev

Toomas Kokovkin
/digiallkiri/
/digiallkirja kuupäev/

/digiallkiri/

