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1.1.1.1. ProjektiProjektiProjektiProjekti llllüüüühikokkuvhikokkuvhikokkuvhikokkuvõõõõtetetete

1.11.11.11.1 ÜÜÜÜldandmedldandmedldandmedldandmed

ProjektiProjektiProjektiProjekti niminiminiminimi TAALILU SADAMA REKONSTRUEERIMISE I ETAPP

Projekti esitamise aeg 18.01.2013.a

Strateegia tegevussuund, mille
elluviimist projekt toetab

Projekt toetab Saaremaa kaladusepiirkonna arendustrateegiat
aastateks 2009-2013 kalasadamate ja lossimiskohtade
uuendamise tegevussuunal

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

MTÜ Taaliku Sadam
Saare Maakond, Orissaare vald, Taaliku küla
Urmas Mägi, tel. 53452698, urmasmagi1963@hot.ee
Reg. nr 80336566
Registreeritud jaanuar 2012.a.
Juriidiline staatus: mittetulundusühing(MTÜ)
MTÜ-s on 11 liiget

Projekti elluviimise aadress Saare Maakond,
Orissaare vald,
Pulli küla

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

278 192,40 eurot

Projekti abikõlblikud kulud KOKKU
(eurot)

278 192,40 eurot

Toetuse määr (%) 80

Taotletav toetuse suurus (eurot) 222 553,92 eurot

Omafinantseeringu allikad Pangalaen ja omavahendid

mailto:urmasmagi1963@hot.ee


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

- eelnevat ja praegust majandustegevust

MTÜ Taaliku Sadam on asutatud 2012.aasta jaanuaris eesmärgiga rekonstrueerida
ja edasi majandada Taaliku sadamat. MTÜ senine tegevus on seotud Euroopa
Kalandusfondi rakenduskava meetme 4.1 ,,Kalanduspiirkondade säästev areng’’
toetustaotluse ettevalmistamisega.

- märkida ära põhilised tegevusega seonduvad probleemid ning nende lahendamise
võimalused elujõulisuse tõestamiseks

Avalikku kasutusse planeeritud kalasadam ei ole tavapäraselt majanduslikult tasuv,
kuid hea majandamisega on võimalik see võimalik. Lisaks kalasadama taastamise
vajadusele on Kassari lahe piirkonnas vaja agariku lossimise võimalust.
Sadama majandamisega hakkab tegelema MTÜ Taaliku Sadam.
Algkapital on liikmemaksudest ja annetustest. Investeeringute, ka käesoleva projekti
omaosalus, tegemisteks on kavandatud pikaajalised laenud ja toetuste rahalised
vahendid.
Ekspluatatsioonikulud kaetakse sadamateenuste müügist.

- praegust finantsseisundit (kui palju on ettevõtjal vara, kui palju kohustusi)

MTÜ põhivara on Orissaare valla poolt Vara tasuta kasutamise lepinguga
23.01.2012.a.tasuta kasutamiseks antud Taaliku sadama katastriüksus 55001:002:0195
Finantskohustusi siiani MTÜ-l ei ole, tulevad seoses projekti realiseerimisega.

- projekti elluviijate (võtmeisikute) kompetentsust

Projekti elluviimiseks on MTÜ-l kavas rakendada järgmist kooseis:
- Üldjuht on MTÜ juhatuse esimees Urmas Mägi
- Nõustaja sadama sadama tehnoloogia osas kaladussektorist MTÜ liige Juhan

Torn
- Nõustaja sadamate ehituslikus osa sadamate ehituse 12 aastase

töökogemusega projektijuht Anne Oolup
- Seadusega ettenähtud ehituse järelevalve

- projekti elluviijate (võtmeisikute) kompetentsust
Taaliku sadama säilitamine ja arendamine on ette nähtud Orissaare valla Arengukavas.
Sadama taastamine loob eeldused:

- Rannaküla tähtsuse kasvamiseks piirkonnas;
- Täiendavate võimaluste tekkimiseks nii töökohtade tekke kui ka inimeste sissetulekute

suurenemiseks;
- Rannaküla kultuuritraditsioonide taastamiseks;



- Rannakaluri elukutse kui eluviisi populariseerimiseks;
- Kalandusega seotud puhkemajanduse ja turismi arenguks


