Kinnitatud Põllumajanduse Registrite
ja Informatsiooni Ameti peadirektori
21.03. 2016 käskkirjaga nr 1-12/16/44
RAKENDUSKAVA

Rakenduskava

Rakenduskava muudatus

2

Aasta

2017

-

00

0

2019

Taotleja andmed
Ärinimi
Mittetulundusühingute ja sihtasutuste
registrikood
Esindaja nimi

8

0

2

4

VIRUMAA RANNAKALURITE ÜHING MTÜ
5

Taotluse viitenumber1

8

3

2

0

1

A. Strateegia elluviimise tegevused2
Strateegia elluviimise tegevussuunad
2019aastal

Kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamine
või turustamine
Majandustegevuse mitmekesistamine
Kalasadamate uuendamine
Koelmualade loomine või taastamine ja merisiia
eksperimentaalne asustamine
Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi, sealhulgas
kalanduse- ja merenduse kultuuripärandi
edendamine, kalanduskogukondade rolli
tugevdamine kohalikus arengus ning kohalike
kalandusressursside ja merendustegevuse
juhtimine

9

5

1

7

8

MARI SEPP
6

Eesmärk, mida planeeritakse projektikonkursside korraldamise kaudu ellu viia

Projektikonkursi toimumise aeg (kuu
täpsusega)

kohaliku kala väärindamine kasvab, tunnustatud ettevõtted soetavad uusi seadmeid
kalanduspiirkonda lisandub uusi turismiteenueid ning mitmekesistub ettevõtlus
kalanduspiirkonnas on funktsionaalne ja tihe lossimiskohtade võrgustik
taastatud on üks koelmuala, merisiia vastsed on eksperimentaalselt asustatud Virumaa rannikuvette

5

Projektikonkursi eelarve
2019

märts, september

189731,55

märts, september
märts, september

15000,00
7473,30

märts, september

84042,70

märts, september

29996,34

35896,16
5257,86
7473,3

Lauri Jalonen
Margus Paalo
Andrea Eiche
Maria Malva
Olga Batluk
Imbi Mets
Ivika Maidre
Käärt Aru

31926,16
Kokku
Kõik aastad kokku

326 243,89
2101067,66

Strateegia heakskiitmise otsuse alusel lubatud maksimaalne toetuse suurus projektitoetuseks käesolevas rakenduskavas toodud perioodiks3

2101067,66

Liige4

Asendusliige4
jah
jah
jah
jah
jah
jah
jah

Millist huvirühma esindab

kalandusväline ettevõtja
kalandusväline ettevõtja
KOV
kalanduse ettevõtja
KOV
eraisik
eraisik
jah kalandusväline ettevõtja

Hindamisvaldkond
ettevõtlus
ettevõtlus
avalik haldus
ettevõtlus
avalik haldus
looduskaitse
külaelu
turundus

Elektronposti aadress

telefon

lauri.jalonen@nutifikaator.ee

5067018

paalo@hot.ee
andrea.eiche@sonda.ee
maria@eksfisk.ee
olga.batluk@narva-joesuu.ee
imbime@gmail.com
ivika.maidre@vaivara.ee
k@dreamers.ee

5115088
5052195
55538581
53488577
56612186
56474552
56256088

Tööaeg arvestatuna
täistööajale5
1

Ametikoht
juhatuse assistent

Elektronposti aadress
info@vrky.ee

telefon
53303930

Märkused ja selgitused rakenduskava tegevuste ja eelarve muutmise korral
VRKÜ strateegia rakenduskava eelarveridasid pole hetkel vajadust muuta, eelarve jäägid ja loobumised tegevussuundade lõikes kanduvad sügisesse taotlusvooru. Rakenduskava muutmise põhjuseks on see, et plaanis on uue tegevusena merisiia
eksperimentaalne asustamine ning seetõttu on vaja see tegevus lisada rakenduskavasse koelmualade loomise või taastamise tegevussuunale. Samuti on vaja muuta rakenduskava B. osa, kus kajastub hindamiskomisjoni liikmete ja asendusliikmete
nimekiri. Põhjus muutmises seisneb selles, et üks hindamiskomisjoni liige avaldas soovi hindamiskomisjonist lahkuda ning praeguste hindamiskomisjoni liikmete volitused lõpevad 03. juulil 2019. a.
Koostööprojekti hetkeseis
Koostööprojekti tegevuste alustamise aeg
Koostööprojekti eelarve

pooleli

2017-2019

35000

pooleli

2017-2020

64840

pooleli

2017-2020

15000

pooleli

2017-2020

87270,66

pooleli

2017-2020

Noored sõbrad (VIKO, VRKÜ, SEPRA, ESKO)
Kohalik kala taldrikul
Pealinnast-piirilinna (KIKO, VIKO,VRKÜ, PHKK,
Arenduskoda, Partnerid)
kalurite kogemuste vahetamine,
algatusrühmade vahelised koostööd, teadmiste
täiendamine (rahvuvahelied+riigisisesed)
Messid (külastamine,osalemine)

22456,74
Kokku

Taotleja või tema esindaja allkiri6
Taotleja või tema esindaja ees- ja perekonnanimi
Taotluse allkirjastamise kuupäev (pp.kk.aaaa)6
¹

Täidetakse, kui algatusrühma taotlus on esitatud

2

Täidetakse iga strateegia rakendamise aasta kohta, kui andmeid ei ole, jäetakse täitmata

3

Kontrollnumber, andmed saadakse strateegiast rahastamiskava peatükist ning MEM strateegia heakskiitmise otsusest
asjakohasesse lahtrisse kirjutatakse JAH
5
Osalise tööajaga töötajaid arvestatakse töötatud aeg suhtes täistööaega
4

6

Täidetakse ainult paberdokumendi puhul

153835,39
9742,14
0,00

9 767,00

84042,7

C. Töötajate nimekiri
Ees-ja perekonnanimi
Reili Soppe

LOOBUMISED

JÄÄK+
LOOBUMISED
= 2019 a
sügisvooru
eelarve
163602,39
9742,14
0,00
84042,7

sadamates korraldatavate kalandus- ja merendustraditsioonidega seotud ürituste läbiviimine, rannakalandust
tutvustavate teavikute üllitamine (trükised, filmid, stendid, kaardid jms.)

B. Hindamiskomisjoni liikmete ja asendusliikmete nimekiri
Ees-ja perekonnanimi

TOETUSED 2019 JÄÄK
kevad

Mari Sepp

224567,4

-1929,82

33638,04

JÄÄK KOKKU:

31708,22

289095,45

