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1.1.1.1. ProjektiProjektiProjektiProjekti llllüüüühikokkuvhikokkuvhikokkuvhikokkuvõõõõtetetete

1.11.11.11.1 ÜÜÜÜldandmedldandmedldandmedldandmed

ProjektiProjektiProjektiProjekti niminiminiminimi

Projekti esitamise aeg
Majutusait

Strateegia tegevussuund, mille
elluviimist projekt toetab

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.

Metakor OÜ,Saare maakond, Orissaare vald , kuivastu mnt 34,
Orissaare alevik, Orissaare vald saare maakond. Asutatud
15.06.2009 omank Maria kaljuste osalus 100%

Projekti elluviimise aadress
Saare maakond, Orissaare vald Põripõllu küla Kalda talu.

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

60 745,6

Projekti abikõlblikud kulud KOKKU
(eurot)

60 745,6

Toetuse määr (%)
60%

Taotletav toetuse suurus (eurot)
36441,36

Omafinantseeringu allikad
Omafinantseering ja laen

1.21.21.21.2 LLLLüüüühikokkuvhikokkuvhikokkuvhikokkuvõõõõtetetete (kuni 2 lehekülge)

Lühikokkuvõte

käesolev projekt on Saare maakonnas , Põripõllu külas Kalda talus Talukooli projekti edukaks
tomimiseks vajaliku magamisaida ehituseks.

Magamisait on osa talukooli kompleksist mis koosneb kaminasaaliga koolitusruumist, köögist,
muuseum –aidast( kus üks osa eksponeeritakse pikaajalise töö tulemusena kogutud ajaloolistest
kalandusega seotud esemetest )ja saunast. Talukooli põhieesmärgid on Pärimus ja teadusturismi
arendamine Saare maakonnas(kuna kalandus on suurim osa saarerahva elust olust lähiminevikus on
se ka suur osa talukoolis käsitletavast).Turistidele kohaliku ajaloo, elukommete, töövõtete jaKohaliku
toidu ja toorainete tutvustamine. Koostööd tehakse töötukassa, Saaremaa puuetega inimeste kojaga,
muuseumite ja erinevate koolitajatega. Samuti teiste turismiettevõtete, kalurite ja käsitöölistega.



Tahaksime kasutades Saaremaa väiksadamate potensiaali välja arendada Paadimatkade ja
kalastamisega seotud teenuseid.

Talukooli majutusait annab võimaluse Talukooli klientidele teenuse pakkumiseks pikaajalisemal
perioodil , kohapeal viibides ja on olenevalt meie asukohale hädavajalik talukooli majandamise
seisukohalt. Majutusaida ehitamist planeerime alustada võimalikult kiiresti- võimalusel 2013 a
kevadel. Tänu sellele et majutusait ei ole iseseisev projekt vaid toetab teaduskooli projekti ning saab
osa selle turustusseüsteemist oleme veendunud Aida täituvusest aastaringselt juba esimese l
kalendriaastal. Külastajateks on prognooside järgi 60% Välismaa kodanikud ja 40% siseturistid,
järgnevatel aastatel tahame siseturismi osakaalu suurendada , samuti täituvuse % vähemalt 60% ni

Esimesel 5 aastal annab majutusait võimaluseluua 1-3 töökohta.

Oma arvutustes lähtume turu uuringutest ja kogemustest kahel eelneval aastal Ida Saaremaa
Infopunkti pidades. Selle käigus veendusime ka et sellisele tootele (koos majutusvõimalusega)on siin
piirkonnas turul ruumi. Talukooli edu tagab ka see et rajajad on mitmekülgse haridusega,
(sealhulgas on õppinud maaturismi ja loodusturismi korraldamist ) rahvusvahelise
ettevõtluskogemusega ettevõtjad .

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.
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