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

Projekti nimi
SÕRVE KALAPÜÜGI- ja PUHKEKÜLA rajamine

12 kohalise majutushoone ehitamine, seadmete ja 
mööbli ning inventari ostmine ja paigaldus

Projekti esitamise aeg
          
              03.04.2014

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))

            
           102 515,48

Projekti abikõlblikud kulud KOKKU 
(eurot)

             
            85 429,57

Toetuse määr (%)
                    
                   74,8

Taotletav toetuse suurus (eurot)
            
             63 901,33

Omafinantseeringu allikad Pangad, krediidiasutused, eraisikud, säästud

1. Lühikokkuvõte 

Antud projektiga soovime ehitada Sõrve kalapüügi- ja puhkekülale välja 12 voodikohaga soojustatud 
majutushoone ja osta vajalik mööbel ning seadmed puhkekülas majustustegevusega alustamiseks. 
Loodavad tingimused võimaldavad ka hilissügisel ja varakevadel kohapeal ööbida ning kalapüügi- ja 
teisi tegevusi (surfajad, linnuvaatlejad, jahimehed) harrastada. Turistidel toidu valmistamiseks ja 
säilitamiseks ostame seadmed  ja loome tingimused, et kohapeal oleks võimalik ka püütud kala 
puhastada ja sellest valmistada maitsvaid kalaroogasid või säilitada värskena külmsahtlites jää all. 
Paigaldame suure telgi kus vihmaste ilmade korral on võimalik lisaks söömisele ka vabaaja tegevusi 
harrastada või suuremaid koosviibimisi teha. Üheskoos kohalike kalurite ja rannaküla elanikega 
loome teenused mis võimaldavad kasulikke tegevusi kõigile osapooltele (kalaretked, vähjapiknikud, 
paadisõit, linnuvaatlused, akvalangiturism, sõjaobjektide-, mesilatalu-, lihaveisetalu külastused). 
Huvitavaid kompleksseid teenuseid  pakkuv ja majanduslikult efektiivne ettevõtlus on kasulik kogu 
piirkonna arengule ja mille aktiivsel reklaamimisel saavutame tuntuse nii maakonnas kui ka kogu 
Eestit külastavate loodusturistide seas. Mõntu-Ventspilsi laevaliin loob juurde suuri võimalusi.

Üldesmärgiks on ettevõtlust arendades ja mitmekesistades leida maal uusi väljundeid ja kindlustada 
ettevõtte tegevuste kasumlikkus. Hiljuti sõlmitud koostööleping kalurit ja rannaküla elanikega loob 
mitmekülgse ettevõtte kus kasu saavad kohapealsed talupidajad enda toodangu müügist, kalurid 
värske kala ja valmistatud toodte müügist, mesinikud meest ning ettevõte oma teenuste osutamisest. 

Loome ettevõtluse mis annab hea võimaluse kogukonnas koostöö arengule.
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