Kinnitatud Põllumajanduse Registrite ja
Informatsiooni Ameti peadirektori
02.11.2015 käskkirjaga nr 1-12/15/146

ÜHISPROJEKTI TEGEVUSKAVA
Taotleja
Ärinimi

MTÜ Halulaev

Registrikood

80300704

Tegevuskava elluviimise
periood

24

kuud

Ühisprojekti andmed
Ühisprojekti nimetus
Ühistegevus Hiiumaa traditsioonilise purjelaeva ehitamisel

Ühisprojekti eesmärgid
Taaselustatakse ajaloolisi laevaehitusoskusi Hiiu halukaljase replika ehitamisel. Osalejad pakuvad
ja saavad kogemusi, oskusi ja teadmisi.Taaselustatakse meie kultuuripärandit läbi laevaehituse ja
meresõidu.

Eesmärgi saavutamiseks vajalike tegevuste kirjeldus tegevuskava elluviimise perioodil
koos ajakavaga
Peamiseks tegevusvormiks on ühistegevuslike õpitubade läbiviimine Suursadama ellinguskohas, kus valmib halulaev. Lisaks omandatakse purjelaeva hooajaliste hooldustööde
oskusi.
Ajakava: 2016. juuli kuni 2018.juuli:
Õpitoad Suursadama ellingus viiakse läbi tsüklitena, 3-4 õpipäeva igakordselt juuli 2016august 2017.
Õpitoad Rebasselja keskuses ( Ajaloolised Võtted ) toimuvad septembris 2016 ja juulis
2018.
Õpitoad Eesti vanalaevnikele koostöös EALSga viiakse läbi septembris 2016 Suursadamas
ning 2017.sügisel p/l Lisette hooldustööde baasil ja 2018.juulis lõpuseminarina halulaeva
pardal.
Päästeplaan ja konsultatsioonid pääastevarustuse soetamiseks koostatakse 2017. aasta
kevadel
Eeldatavate tulemuste kirjeldus koos selgitustega ühisprojekti laiemast mõjust
tegevuspiirkonnale
Tulemuseks on ajaloolise oskusteabe akumuleerumine osalejate teadmistes, oskustes ja
kogemustes. Asjastatud kujul talletub ühisprojekti jooksul kordasaadetu valmivas laevas.
Pikaajaline mõju kogukonnale:
-hiidlaste kui mererahva identiteedi tugevdamine;
-merekultuurist huvituvate inimeste ring laieneb, valdkond kogub tuntust;
- hariduslike, meie merd ja keskkonda väärtustavate projektide ja programmide elluviimiseks tekib

uus reaalne platvorm;
-turismisektorile avarduvad võimalused pakkuda laevasõitude läbi uusi keskkonnasõbralikke ja
kohalikku eripära esiletõstvaid turismitooteid;
-tiheneb koostöö naabersaarte ja rannikualade sarnaste organisatsioonidega;
-Hiiumaa rahvusvahelise koostöö ja kontaktide valdkonda lisandub uus tahk: elava merekultuuri
säilitamine ja edasikandmine purjelaevanduse võtmes;

Projektitoetuse taotleja ja partneri ülesannete kirjeldus
Taotleja või partneri nimi
Tööülesande kirjeldus
Halulaev
Ühistegevuslike õpitubade läbiviimine
Longboat
Ühistegevuse juhendamine
OÜ Loddskogen
Projektijuhtimine, kommunikatsioon
FIE Mart Mõniste
Ühistegevuse jäädvustamine, veebilehel kajastamine
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)
eurot
projektijuhtimine
2100
eurot
eurot
eurot
eurot
Toetatav tegevus või investeeringuobjekt
Ühistegevuslike õpitubade läbiviimine
17550
eurot
Ühistegevuste jäädvustamine
600
Vabatahtlik tasustamata töö
Kokku 20250

eurot
eurot

Rahastamiskava, milles on märgitud ühisprojektis osaleva partneri kavandatav tegevus
ja sellele vastav kavandatav eelarve2
Partneri nimi
Kavandatava tegevuse kirjeldus
Kavandatav eelarve
(€)
Eesti Ajalooliste
Eesti vanalaevnike õppepäevad halulaeva
1000
Laevade Selts
ehitamise näitel
Dageida Divers Club Suursadama ellingu ja töökoja ruumide
0
O Ring
võimaldamine ühistegevusele
Hiiumaa Vabatahtlik Konsultatsioonid laeva päästevarustuse
150
Merepääste Selts
soetamiseks ja päästeplaani koostamine
MTÜ Ajaloolised
Võtted

1
2

Metodoloogiline abi, oskusteave ja
õppepäevad Rebasselja keskuses
looduslike immutus- ja
viimistlusvahendite valmistamisel

Tegevused, millele taotletakse toetust
Märgitakse eelarve, millele toetust ei küsita

300

Kulud kokku3 1750,00
Ühisprojektis osalevate partnerite andmed
Nimi
MTÜ Halulaev
OÜ Loddskogen
FIE Mart Mõniste
Eesti Ajalooliste
Laevade Selts
Dageida Divers
Club O Ring
Hiiumaa
Vabatahtlik
Merepääste Selts
MTÜ Ajaloolised
Võtted
OÜ Longboat

Esindaja nimi
Marek Rätsep
Ain Tähiste
Mart Mõniste
Alar Schönberg

Kontaktandmed
marek@untsakad.ee
ain.tahiste@gmail.com
mart.moniste@hiiumaa.ee
alar@jussuecanum.ee

Allkiri
digitaalne
digitaalne
digitaalne
digitaalne

Martin Kagadze

martin@hansaliinid.ee

digitaalne

Martin Kagadze

martin@hansaliinid.ee

digitaalne

Dan Lukas

votted@gmail.com

digitaalne

Andrus Padu

andrus@longboat.ee

digitaalne

Kinnitan, et tegevuskaval esitatud andmed on õiged
Taotleja esindaja nimi
Ain Tähiste, volitatud esindaja
Taotleja esindaja allkiri
digitaalne
Tegevuskava allkirjastamise kuupäev 23.03.2016
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