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ÜHISPROJEKTI TEGEVUSKAVA
Taotleja
Ärinimi
Registrikood
Tegevuskava elluviimise
periood

Hiiumaa Maraton MTÜ
80332710

24

kuud

Ühisprojekti andmed
Ühisprojekti nimetus
Hiiumaa Maratoni turundustegevuste elluviimine

Ühisprojekti eesmärgid
Läbi MTÜ Hiiumaa Maratoni poolt korraldatud ürituste laiendada Hiiumaa tuntust sihtturgudel
Suurendada Hiiumaa tuntust ja tõsta mainet
Tuua saarele külastajaid kõrghooaja välisel perioodil (september - mai)
Siduda võistlused pereturismiga, pakkudes osalejatele soodsaid majutuspakette
Rikastada Hiiumaa sündmuste kalendrit erinevate võistlustega üle saare, võimaldades võistlejatel
kogeda mitmekesist loodust ning Hiiumaa eripära
Pakkuda üritustel Hiiumaa kohalikku toitu

Eesmärgi saavutamiseks vajalike tegevuste kirjeldus tegevuskava elluviimise perioodil
koos ajakavaga
Turundustegevused 2017 ja 2018:
02.2017 Hiiu Lehes suusamaratoni (25.02) reklaam
04.2017 - Hiiumaa 2017. aastal toimuvate ürituste reklaam ajakirjas Pere&Kodu, Tervis+, Sport ja
Jooksja
05.2017 - Hiiumaa 2017. aastal toimuvate ürituste reklaam ajakirjas Pere&Kodu, Tervis+, Sport ja
Jooksja ning ajalehes Hiiu Leht ja Postimees spordi erilehes (reklaamid ilmuvat vahetult enne
Hiiumaa maratoni tippsündmuse Hiiumaa jooksumaratoni (03.06) toimumist).
07.2017 – Hiiu Lehes Rattamaratoni (19.08) reklaam
08.2017 – Hiiu Lehes Trepijooksu (16.09) reklaam
09 ja 10.2017 Hiiu Lehes Maastikujooksu (28.10) reklaam
02.2018 Hiiu Lehes suusamaratoni (24.02) reklaam
04.2018 - Hiiumaa 2018. aastal toimuvate ürituste reklaam ajakirjas Tervis+, Sport ja Jooksja
05.2018 - Hiiumaa 2018. aastal toimuvate ürituste reklaam ajakirjas Tervis+, Sport ja Jooksja ning
ajalehes Hiiu Leht ja Postimees spordi erilehes (reklaamid ilmuvat vahetult enne Hiiumaa
maratoni tippsündmuse Hiiumaa jooksumaratoni (02.06) toimumist).
07.2018 – Hiiu Lehes Rattamaratoni (18.08) reklaam
08.2018 – Hiiu Lehes Trepijooksu (15.09) ja Maanteeratta maratoni (08.09) reklaam
09 ja 10.2018 Hiiu Lehes Maastikujooksu (27.10) reklaam
Reklaamid kujundab kujundaja.
Hiiumaa maraton soetab reklaambännereid ürituste stardi- ja finishikoridoride kujundamiseks, roll

up-i messidel reklaamiks, maratoni lipu võistluskeskuses lipumasti tõmbamiseks.
Partnerite tegevused 2017 ja 2018:
Hiiumaa Spordiliit – osaleb regulaarselt maratoni korralduskoosolekutel, viib läbi kõigi ürituste
autasustamist, aitab üles panna ja koristada võistluskeskusi.
Hiiumaa Spordikool – osaleb regulaarselt maratoni korralduskoosolekutel, vastutab
võistluskeskuse ja parkimise korralduse eest, aitab võistluskeskust planeerida, üles panna,
koristada ning korraldab kõigil võistluspäevadel parkimist.
Hiiu Vald – annab kooskõlastused ürituste korraldamiseks valla territooriumil, aitab korraldada
jooksumaratoni bussitransporti Hiiu vallast võistluskeskusesse
Käina Vald – annab kooskõlastuse jooksumaratoni korraldamiseks valla territooriumil, aitab
korraldada jooksumaratoni bussitransporti Käina vallast võistluskeskusesse
Käina Spordikeskus – aitab igakülgselt korraldada ja läbi viia jooksumaratoni, osaleb aktiivselt
jooksumaratoni korralduskoosolekutel, koondab jooksumaratoni vabatahtlikke
Hiiumaa Tarbijate Ühistu – toob oma töötajad Hiiumaa maratoni korraldatavatele üritustele
osalema ning pakub võistlejatele oma toodangut
Mainegrupp – annab jooksumaratoni kasutada oma territooriumi, pesemisruumid, WC-d, osaleb
aktiivselt jooksumaratoni puudutavatel koosolekutel, aitab läbi viia sotsiaalmeedias kampaaniaid

Eeldatavate tulemuste kirjeldus koos selgitustega ühisprojekti laiemast mõjust
tegevuspiirkonnale
Turundustegevuste elluviimise tulemusena jõuab sõnum MTÜ Hiiumaa maratoni poolt
korraldatavatest üritustest sihtrühmani, mille tulemusel kasvab võistlustest osavõtjate arv
Hiiumaal valmistatud toidutooted koguvad tuntust ja populaarsust
Väljaspool turismi tipphooaega elavdub Hiiumaa külastatavus

Projektitoetuse taotleja ja partneri ülesannete kirjeldus
Taotleja või partneri nimi
Tööülesande kirjeldus
MTÜ Hiiumaa maraton
Spordiürituste korraldamine, projektijuhtimine, sponsorite
leidmine, finantsplaneerimine, turundamine, spordi
edendamine
annab kooskõlastuse jooksumaratoni korraldamiseks valla
Käina vald
Hiiu vald
Mainegrupp OÜ

Hiiumaa Tarbijate Ühistu
Käina Spordikeskus
Hiiumaa Spordikool SA

Hiiumaa Spordiliit SA

territooriumil, aitab korraldada jooksumaratoni bussitransporti
Käina vallast võistluskeskusesse
annab kooskõlastused ürituste korraldamiseks valla
territooriumil, aitab korraldada jooksumaratoni bussitransporti
Hiiu vallast võistluskeskusesse
annab jooksumaratoni kasutada oma territooriumi,
pesemisruumid, WC-d, osaleb aktiivselt jooksumaratoni
puudutavatel koosolekutel, aitab läbi viia sotsiaalmeedias
kampaaniaid
toob oma töötajad Hiiumaa maratoni korraldatavatele
üritustele osalema ning pakub võistlejatele oma toodangut
aitab igakülgselt korraldada ja läbi viia jooksumaratoni, osaleb
aktiivselt jooksumaratoni korralduskoosolekutel, koondab
jooksumaratoni vabatahtlikke
osaleb regulaarselt maratoni korralduskoosolekutel, vastutab
võistluskeskuse ja parkimise korralduse eest, aitab
võistluskeskust planeerida, üles panna, koristada ning korraldab
kõigil võistluspäevadel parkimist.
osaleb regulaarselt maratoni korralduskoosolekutel, viib läbi

kõigi ürituste autasustamist, aitab üles panna ja koristada
võistluskeskusi.

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)
Projektijuhtimise kulud kokku = projektijuhi otsesed personalikulud
1 923,38
eurot
+15% kaudseid kulusid abikõlblikest otsestest personalikuludest
Toetatav tegevus või investeeringuobjekt
Jooksumaratoni turundustegevused (sh reklaamitakse kõiki teisi Hiiumaa 7 116,22
eurot
Maratoni ürituste toimumise kuupäevi)
Suusamaratoni turundustegevused
139,45
eurot
Trepijooksu turundustegevused
139,45
eurot
Maastikujooksu turundustegevused
278,83
eurot
Maanteerattamaratoni turundustegevused (alates 2018)
69,71
eurot
Rattamaratoni turundustegevused
139,45
eurot
Reklaammaterjalide soetamine Hiiumaa Maratoni esindamiseks
682,40
eurot
messidel, võistluskeskuses, bännerid stardi- ja finishikoridoridesse
Ajakirjades ja ajalehtedes ilmuvate reklaamide kujundamine
480
eurot
Vabatahtlik tasustamata töö – turundatavate ürituste elluviimine
984
eurot
vabatahtlike panustamise abil
Kokku 11 956,78
eurot

Rahastamiskava, milles on märgitud ühisprojektis osaleva partneri kavandatav tegevus
ja sellele vastav kavandatav eelarve2
Partneri nimi
Kavandatava tegevuse kirjeldus
Kavandatav eelarve
(€)
annab kooskõlastuse jooksumaratoni
Käina vald
500

Hiiu vald

Mainegrupp OÜ

Hiiumaa Tarbijate
Ühistu
Käina Spordikeskus

1
2

korraldamiseks valla territooriumil, aitab
korraldada jooksumaratoni bussitransporti
Käina vallast võistluskeskusesse
annab kooskõlastused ürituste korraldamiseks
valla territooriumil, aitab korraldada
jooksumaratoni bussitransporti Hiiu vallast
võistluskeskusesse
annab jooksumaratoni kasutada oma
territooriumi, pesemisruumid, WC-d, osaleb
aktiivselt jooksumaratoni puudutavatel
koosolekutel, aitab läbi viia sotsiaalmeedias
kampaaniaid
toob oma töötajad Hiiumaa maratoni
korraldatavatele üritustele osalema ning
pakub võistlejatele oma toodangut
aitab igakülgselt korraldada ja läbi viia
jooksumaratoni, osaleb aktiivselt
jooksumaratoni korralduskoosolekutel,
koondab jooksumaratoni vabatahtlikke,

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

500

800

320
120

premeerib vabatahtlikke ujulasse pääsuga

Hiiumaa Spordikool
SA

Hiiumaa Spordiliit
SA
MTÜ Hiiumaa
Turismiliit

osaleb regulaarselt maratoni
korralduskoosolekutel, vastutab
võistluskeskuse ja parkimise korralduse eest,
aitab võistluskeskust planeerida, üles panna,
koristada ning korraldab kõigil
võistluspäevadel parkimist.
osaleb regulaarselt maratoni
korralduskoosolekutel, viib läbi kõigi ürituste
autasustamist, aitab üles panna ja koristada
võistluskeskusi.

60

600

Nõustamine ja väljastpoolt tuleva
200
vabatahtliku majutamise korraldamine
Kulud kokku3 3100 eurot

Ühisprojektis osalevate partnerite andmed
Kontaktandmed
5165600,
omar.jopiselg@kaina.hiiumaa.ee
56479773 reili@hiiuvald.ee
5052661, sander@hiiumaale.ee
53444751,
kaja.antons@hiiumaa.coop.ee

Nimi
Käina vald

Esindaja nimi
Omar Jõpiselg

Hiiu vald
Mainegrupp OÜ
Hiiumaa Tarbijate
Ühistu

Reili Rand
Sander Kopli
Kaja Antons

Käina
Spordikeskus

Hannes Maasel

5166620,
hannes.maasel@kaina.hiiumaa.ee

Hiiumaa
Spordikool SA
Hiiumaa Spordiliit
SA
MTÜ Hiiumaa
Turismiliit

Kristi Linkov

5184300, spordikool@hiiuvald.ee

Anton Kaljula

5055129,
anton@hiiumaasport.ee
56480998, ly.kaups@hiiumaa.ee

Ly Kaups

Kinnitan, et tegevuskaval esitatud andmed on õiged
Taotleja esindaja nimi
Katrin Sarapuu
Taotleja esindaja allkiri
Tegevuskava allkirjastamise kuupäev 28.04.2016
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