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«Kalanduspiirkondade säästev areng» projekti lühikokkuvõte
 
1. Projekti lühikokkuvõte
1.1 Üldandmed

Projekti nimi
SÕRVE KALAPÜÜGI- ja PUHKEKÜLA rajamine

Parkla, jalgteed ja aed, välikäimla ja prügimaja, 
valgustus ja paadisild, turundusreklaam

Projekti esitamise aeg
          
              24.01.2013

Strateegia tegevussuund, mille 
elluviimist projekt toetab

     STRATEEGIA  TEGEVUSSUUND  3
Kalandusega seotud turismi arendamine ja 
rannaküla taaselustamine

Taotleja nimi, asukoht (äriregistri järgi), 
kontaktandmed, registreerimise aeg, juriidiline 
staatus (AS, OÜ, FIE), aktsia – või osakapitali 
suurus, omanikud. 

        Osaühing Vana-Tooma Talu 
aadress: Mäebe küla, Torgu vald, Saare MK 
E-mail: toomas@sorve.ee   telef: 5253540
reg.nr 10741571,  09.03.2001.a., 160000.- 

Projekti elluviimise aadress Mäebe küla, Torgu vald, Saare MK
Projekti elluviimise kulud KOKKU 
(koos mitte-abikõlblike kuludega 
(eurot))

            
             81 378,27

Projekti abikõlblikud kulud KOKKU 
(eurot)

             
             81 378,27

Toetuse määr (%)
                    
                   75

Taotletav toetuse suurus (eurot)
             61 033,70

Omafinantseeringu allikad 
Pangad, krediidiasutused, eraisikud, säästud

1. Lühikokkuvõte 

Ettevõtja tegevuste esmärk on leida maal tasuvamat tegevust ja elatist nii enda perele kui ka 
teistele kohalikele rannaelanikele. Arendades välja kalapüügiturismi teenuseid ja leides 
võimalusi püütud kalale lisandväärtuse andmiseks valmistoidu näol, tõstes sellega kogu 
kalapüügi tulemi koguväärtust. Taastades ja säilitades rannaküla traditsioone ja kombeid ning 
tutvustades neid turistidele, koolinoortele ja ka kalandusest kaugemal seisvatele inimestele, 
pakkudes võimalust neil nautida naturaalset rannaküla elu ja romantikat. Või, siis hoopis pettuda 
rannarahva raskes töös ja tegemistes.
Üheks tähtsamaks eesmärgiks on soov pakkuda meie oma, veel maal elavatele noortele ja lastele 
tegevust mis annaks neile tunde, et ka siin ja praegu on võimalik elada ja tööd teha ning et seda 
ka hinnatakse. 

Käesoleva projektiga paigaldatakse paadisild, et pakkuda mugavamat võimalust paatide 
kasutamiseks ja merelkäiguks. Ehitatakse puhkeküla teenindamiseks parkla ja rajatakse sillani 
jalgtee mida saavad kasutada ka kohalikud kalamehed kalalkäiguks. Paigaldatakse valgustus ja 
territooriumi kaitseks röövloomade eest ehitatakse aed, et vältida sügisesi suuri metssigade poolt 
tekitatavaid kahjustusi. Välja ehitatakse tualetid ja prügikastide katusealune, paigaldatakse 
kastid. Tellitakse põhjalik turundusplaan mis aitaks leida ettevõtte teenustele ja planeeritud 
toodetele õige klientuur ja hind ning mis aitaks garanteerida investeeringute tasuvuse.
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