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Ühisprojekti andmed
Ühisprojekti nimetus
KOHALIK TOIDUPÄRAND – „HIIU VIIULI“ KVALITEEDIKAVA JA
TASUVUSUURINGUTE KOOSTAMINE
Ühisprojekti eesmärgid
Eesmärgiks on traditsioonilise kuivatatud lambalihatoote „hiiu viiul“ tootmiseks vajalike
uuringute tegemine ja toote kvaliteedikava koostamine, millele järgneb tasuvusuuringute
investeerimiskava koostamine.
Eesmärgi saavutamiseks vajalike tegevuste kirjeldus tegevuskava elluviimise perioodil
koos ajakavaga
September – detsember 2016 viiakse läbi vanade valmistamistraditsioonide uurimus,
kaasates partnerina SA Hiiumaa Muuseumid ja viies läbi küsitlused eakamate Hiiumaa
elanikega.
Oktoober 2016 – koostööpartneri külastamine Norras, Bergeni piirkonnas 8 ühenduse
liiget ja 1 ekspert – läbi aegade säilinud kuivatatud lambalihatoodete tootmise
eripäradega tutvumine, ühistuliste koostegemiste näidetega tutvumine, edaspidiste
koostöövõimaluste selgitamine (taotlusele lisatud eraldi allkirjastatud tegevuskava koos
välispartneri kinnituskirjaga).
November 2016 – seminar liikmetele ja teistele huvilistele uurimuse ja partneri
külastamise tulemuste tutvustamiseks, tänapäevase tehnoloogiaga toote arendamiseks
edaspidiste tegevuste kokkuleppimine.
Jaanuar 2017 – Liivimaa Lihaveise seminar – kogemused ühistegevus baasil;
kvaliteedikava ja tunnustamise ettevalmistamise nõustamine; toodete degusteerimine ja
nõustamine; otsuste tegemine edaspidisteks muudatusteks-arendusteks.
Aprill 2017 – seminar-degusteerimine, lõplik tehnoloogiate väljavalimine edaspidisteks
tegevusteks.
Juuni 2017 – seminar-degusteerimine, tehnoloogiate kinnitamine, kokkuvõtete tegemine.
August 2017– september 2018 - tasuvusuuringud ja investeerimiskava koostamise
protsess - erinevate ekspertkoosolekute läbiviimine, investeerimistaotluste
ettevalmistamine.
Eeldatavate tulemuste kirjeldus koos selgitustega ühisprojekti laiemast mõjust
tegevuspiirkonnale

Lamba esikoodist kuivatatud lihatoote „hiiu viiuli“ valmistamise traditsioonide
elluäratamine ja kvaliteedikava koostamine annab Hiiumaa lambakasvatajatele võimaluse
elustada vana lihatöötlemise tava ja tuua kohaliku toidu lettidele uus toode, tootmisega
alustades suurendada loomakasvatust ja seeläbi hoida korras maastikke ning luua eeldused
uute töökohtade tekkeks. Kvaliteedikava olemasolu annab kohalikele loomakasvatajatele
uued võimalused oma toodetud liha väärindamiseks kohapeal.
Projektitoetuse taotleja ja partneri ülesannete kirjeldus
Taotleja või partneri nimi
Tööülesande kirjeldus
SA Hiiumaa Muuseumid
Uurimustöö muuseumi materjalide baasil, kohalike seas
läbiviidava küsitluse ja kokkuvõtete tegemise koordineerimine.
Nordhordland
UNESCO MAB programmi kandidaat Nordhordlandi
Utviklingsselskap IKS
biosfääriala projekti vastutav organisatsioon - kuivatatud
lambalihatoodete tootmise eripäradega tutvumine,
ühistuliste koostegemiste näidetega tutvumine, edaspidiste
koostöövõimaluste selgitamine.
MTÜ Liivimaa Lihaveis
Ühistegevuse kogemus lihaveiste baasil; „hiiu viiuli“
kvaliteedikava koostamise ja tunnustamiseks
ettevalmistamise nõustamine.
SA Tuuru
Tasuvusuuringute läbiviimine ja investeerimiskava
koostamine

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)
Ruumide üürid seminaride korraldamiseks, esitlustehnika rent,
eurot
1800
kohvipauside korraldamine, toote degustatsioonid
Seminarid ja konsultatsioonid Norras (OÜ Tiit Reisid, Norra partner)
eurot
8000
Kulud uuringutele – ajaloolised traditsioonid

600

Kulud uuringutele, seminari ettekanne- kvaliteedikava koostamise
nõustamine
Kulud uuringutele – tasuvusuuringu ja investeerimiskava koostamine
Projektijuhtimine (sh kaudsed kulud)
Toetatav tegevus või investeeringuobjekt

1153

eurot

2600
2830,60

eurot
eurot

Vabatahtlik tasustamata töö
Kokku 16983,60

eurot
eurot

Rahastamiskava, milles on märgitud ühisprojektis osaleva partneri kavandatav tegevus
ja sellele vastav kavandatav eelarve2
1
2

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

Partneri nimi

Kavandatava tegevuse kirjeldus

SA Hiiumaa
Muuseumid
SA Tuuru

Ajalooline uurimusega kaasnevad
lisategevused (transpordi-ja kontorikulu)
Ülesandega kaasnevad transpordi- ja
administreerimiskulud

Kavandatav eelarve
(€)
160
435

Kulud kokku3 595
Ühisprojektis osalevate partnerite andmed
Nimi
SA Hiiumaa
Muuseumid
MTÜ Liivimaa
Lihaveis
SA Tuuru
Nordhordland
Utviklingsselskap
IKS

Esindaja nimi
Toomas
Kokovkin
juhataja
Katrin Noorkõiv
Juhatuse liige
Katrin Sarapuu
juhataja
Kari Evensen
Natland
projektijuht

Kontaktandmed
Allkiri
juhataja@muuseum.hiiumaa.ee Allkirjastatud
digitaalselt
katrin@liivimaalihaveis.ee
katrin@tuuru.edu.ee
kari@nordhordland.net

Kinnitan, et tegevuskaval esitatud andmed on õiged
Taotleja esindaja nimi
Omar Jõpiselg
Taotleja esindaja allkiri
Allkirjastatud digitaalselt
Tegevuskava allkirjastamise kuupäev 24. märts 2016
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