
Kinnitatud üldkoosoleku otsusega 25. September 2009.a. lisa 6
««««EuroopaEuroopaEuroopaEuroopa KalandusfondiKalandusfondiKalandusfondiKalandusfondi 2007200720072007––––2013201320132013 rakenduskavarakenduskavarakenduskavarakenduskava»»»»meetmemeetmemeetmemeetme 4.14.14.14.1
««««KalanduspiirkondadeKalanduspiirkondadeKalanduspiirkondadeKalanduspiirkondade ssssäääääääästevstevstevstev arengarengarengareng»»»» projektiprojektiprojektiprojekti llllüüüühikokkuvhikokkuvhikokkuvhikokkuvõõõõtetetete

1.1.1.1. ProjektiProjektiProjektiProjekti llllüüüühikokkuvhikokkuvhikokkuvhikokkuvõõõõtetetete

1.11.11.11.1 ÜÜÜÜldandmedldandmedldandmedldandmed

ProjektiProjektiProjektiProjekti niminiminiminimi
Mõntu sadama liinitulesüsteemide vahetus ja liinitulede
hooldustee rajamine

Projekti esitamise aeg
24. jaanuar. 2013.a.

Strateegia tegevussuund, mille
elluviimist projekt toetab

Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine

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

Sõrvemaa Arengu Ühing MTÜ
Kuressaare, Tuule 1a
19. 11. 2004
juriidiline staatus MTÜ
liikmed: Mihkel Undrest; Reena Undrest

Projekti elluviimise aadress
Saare mk, Torgu v, Mõntu k

Projekti elluviimise kulud KOKKU
(koos mitte-abikõlblike kuludega
(eurot))

43024,26

Projekti abikõlblikud kulud
KOKKU (eurot)

43024,26

Toetuse määr (%)
80

Taotletav toetuse suurus (eurot)
34419,41

Omafinantseeringu allikad
Likkmemaksud

1.21.21.21.2 LLLLüüüühikokkuvhikokkuvhikokkuvhikokkuvõõõõtetetete (kuni 2 lehekülge)

1.2.1 Lühikokkuvõttes tutvustatakse lühidalt projekti ja nimetatakse projekti eesmärk. Ärilise eesmärgiga
projekti puhul tutvustatakse äriideed ja tuuakse välja kõige olulisem informatsioon - pakutavate
toodete/teenuste lühikirjeldus, ettevõtja lühiajalised ja kaugemad eesmärgid eeldusel, et projekt teostub
jms

Lühikokkuvõttes võiks lisaks lühidalt kirjeldada:
- eelnevat ja praegust majandustegevust;
- märkida ära põhilised tegevusega seonduvad probleemid ning nende lahendamise võimalused
elujõulisuse tõestamiseks;
- praegust finantsseisundit (kui palju on ettevõtjal vara, kui palju kohustusi);
- projekti elluviijate (võtmeisikute) kompetentsust;
- projekti elluviimise olulisus/vajalikkus piirkonnas ja mõju piirkonna kalanduse arengule.



Lühikokkuvõte

Eesmärk: Liinitulesüsteemide vahetus ja liinitulede hooldustee rajamine

MTÜ Sõrvemaa Arengu Ühingul puudub varasemmajandustegevus ja MTÜ ei tegele äritegevusega .

Ühingu põhieesmärgiks on Sõrve kalanduse, maaelu ja külade säilimisele, taaselustamisele ja

harmoonilisele arengule kaasaaitamine, sealhulgas rannakülade, maamajanduse, mereturismi,

kalaturismi, turismi, rahvuskulutuuri ja erinevate külaliikumiste, samuti harrastuskalapüügi, harrastuste,

spordi ning ajaviite soodustamine ja toetamine.

Projekti teostab OÜ Klotoid kus on 15 aastat töötanud litsenseeritud spetsialistid.

Liinitulede paigaldaja on Veetede Ameti poolt tunnustatud firma Cybernetica AS.

Projekti eesmärgiks on laevade ohutu sisse- ja väljasõit Mõntu sdamasse.

Iga sadam peab omama korralikke liinitulesid!

Piirkonna jätkusuutlik areng.


	Taotlejanimi,asukoht(äriregistrijärgi),kontak

