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1.1.1.1. ProjektiProjektiProjektiProjekti llllüüüühikokkuvhikokkuvhikokkuvhikokkuvõõõõtetetete
1.11.11.11.1 ÜÜÜÜldandmedldandmedldandmedldandmed

ProjektiProjektiProjektiProjekti niminiminiminimi
SoelaSoelaSoelaSoela sadamasadamasadamasadama rekonstrueeriminerekonstrueeriminerekonstrueeriminerekonstrueerimine ----
ujuvkaiujuvkaiujuvkaiujuvkai ehitusehitusehitusehitus

Projekti esitamise aeg jaanuar 2013
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.

MTÜ Soela Sadama Selts
Sadama, Soela küla
94274 Leisi vald
telefon 5031581,
info@soelasadam.ee

Projekti elluviimise aadress Soela küla, Leisi vald, Saare maakond
Projekti elluviimise kulud KOKKU
(koos mitte-abikõlblike kuludega
(eurot))

30831,00 EUR

Projekti abikõlblikud kulud KOKKU
(eurot)

30831,00 EUR

Toetuse määr (%) 60%
Taotletav toetuse suurus (krooni) 18498,60 EUR
Omafinantseeringu allikad Leisi valla 2013. a. eelarve, MTÜ Soela

Sadama Selts omavahendid

1.21.21.21.2 LLLLüüüühikokkuvhikokkuvhikokkuvhikokkuvõõõõtetetete

Käesolev projekt on osa Soela sadama rekonstrueerimise protsessist, mille eesmärgiks on Soela sadama
kasutuselevõtmine mitmeotstarbelise väikesadamana.
Projekti raames ehitatakse sadamasse 21-kohaline ujuvkai külalisaluste vastuvõtmiseks.
Ujuvkai väljaehitamine käesolevas mahus on vajalik ja piisav tegevuse alustamiseks sadamat külastavate
aluste vastuvõtmisel.
Sadama rekonstrueerimise II etapi tööd, mille üheks osaks on käesolev projekt, annavad võimaluse sadam
taaselustada.
Soela sadama seltsi üheks eesmärgiks on Soela sadama rekonstrueerimise ja haldamisega tingimuste
loomine piirkonnas ettevõtluse arendamiseks, mis aitaks ära hoida piirkonna külade tühjenemist inimestest.
Samuti kavatseb selts ka ise luua töökohti, mis seotud sadama opereerimisega (sadamakapten,
sadamatöötajad). Seltsi haldamisel saavad ettevõtjad kasutada sadamat ja kaldaehitisi ettevõtluseks. Soela
sadamast on saamas ka peamine Pammana poolsaare külaelu keskus.
Soela sadam jääb avalikku kasutusse. Sadamakulud kaetakse sadama teenustasudega, aga samuti MTÜ
Soela Sadama Selts liikmete iga-aastaste maksetega. Sadama igapäevast tööd korraldab seltsi poolt ametisse
määratud sadamakapten, kes praegu teeb seda tööd ühiskondlikel alustel, 2013. aastaks planeeritud tööde
teostumisel tekib esimene palgaline töökoht sadamasse.
Peamised tegevused sadamas on seotud kalapüügiga, sadamale lisafunktsioonide (turistide vastuvõtmise ja
teenindamise koht, külakeskus) andmisega tagatakse sadamale jätkusuutlik areng. Projekti elluviimine on
vajalik ja oluline piirkonna arengu seisukohalt ja omab olulist mõju piirkonna kalanduse arengule.
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