
                                  
 

KINNITATUD 

Kinnitatud juhatuse  

10. 12. 2020. a  koosoleku  

otsusega nr 38 

 

mittetulundusühingu Saarte Kalandus algatusrühma tööplaan 2020. a 

 

Tegevus või ülesanne ühingu eesmärkide saavutamiseks Tähtaeg Vastutaja/täitja Märkused (sh oodatav tulemus, 

indikaator vms) 

1. Algatusrühma tegevus (büroo, juhatus, üldkoosolek) 

 

   

1.1. Juhatuse koosolekute läbiviimine  jaanuar – detsember 

2020 

juhatus, büroo Juhatuse koosolekute toimumine  

1.2. Üldkoosolekute läbiviimine juuni 2020 

November 2020 

büroo, juhatus, 

üldkoosolek 

Üldkoosolekute toimumine  

1.3. Juhatuse liikmete ja büroo töötajate osavõtt valdkonna 

üritustest ja osalemine erinevate töögruppide töös  

 

jaanuar – detsember 

2020 

juhatus, büroo Ürituste toimumine 

1.4. Kaluritepäeva 2020 ettevalmistamine  

 

jaanuar – juuli 2020 juhatus, büroo Kaluritepäeva toimumine 

1.5. Ühingu igapäevase töö toimimise tagamine jaanuar – detsember 

2020 

juhatus, büroo Ühingu õiguspärane ja edukas 

toimimine on tagatud 

1.6. Taotlejate, kalurite ja kalandusettevõtjate nõustamine 

taotlemisvõimaluste tutvustamise ning valdkonda reguleerivate 

õigusaktide kontekstis 

 

jaanuar – detsember 

2020 

büroo Taotlejate, kalurite ja 

kalandusettevõtjate teadmiste 

paranemine 

1.7. Osalemine messidel ja laatadel I ja II poolaasta 2020 juhatus, büroo Saaremaa kalanduspiirkonna 



                                  
 

 

 

osalejad ühingu 

liikmed 

ettevõtjate toodang on messidel ja 

laatadel esindatud 

2. EMKF meetme 3.3 „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu 

strateegia rakendamine“ taotlusvoorude korraldamine 

 

   

2.1. Taotlusvooru korraldamine ja taotluste tehniline kontroll 

(e-PRIA) 

aprill- aprill 2020 

september – november 

2020 

büroo Taotlusvoorude toimumine 

2.2. Projektitoetuse taotluste paikvaatlused ja  hindamine. 

 

aprill - aprill 2020 

september – november 

2020 

juhatus, büroo, 

hindamiskomisjon 

Paikvaatluste toimumine, 

projektitoetuse taotlused on 

hinnatud vastavalt 

hindamiskriteeriumitele 

2.3. Kuni 60 000,- euroste projektitoetuse taotluste 

rahastamisettepaneku tegemine PRIA’le ja hindamiskomisjoni 

töö õiguspärasuse kontrollimine 

mai 2020 

oktoober – november 

2020 

juhatus, büroo Hindamistoimingute läbiviimise 

õiguspärasus on tagatud, 

rahastusettepaneku põhjendatud 

otsuse esitamine PRIA’le 

 

2.4. Rohkem kui 60 000,- euroste projektitoetuse taotluste 

rahastamisettepaneku tegemine PRIA’le 

juuni 2020 

november 2020 

juhatus, büroo, 

üldkoosolek, 

hindamiskomisjoni 

esindaja  

Rahastusettepaneku põhjendatud 

otsuste esitamine PRIA’le 

2.5. Projektide elluviimise seire 2020 I ja II poolaasta, 

jooksev tegevus 

Büroo, ehitusekspert 

A. Vainokivi 

Projektitoetuse taotluste 

õiguspärane elluviimine 

 

 

 

3. Koolituste ja teabepäevade korraldamine 

 

   



                                  
 

3.1 Piirkondlike teabepäevade korraldamine Märts 2020 büroo Teabepäevade toimumine 

 

3.2 Koolitus-  ja infopäevade korraldamine  

 

 

I poolaasta-   

II poolaasta 2020 

büroo Koolitus- ja infopäevade toimumine 

 

4. EMKF meetme „Algatusrühma koostöötegevused“ 

koostööprojektide elluviimine 

 

   

4.1.Õppereis Ukraina kalandusega tutvumiseks (koostöös MTÜ 

Hiiukala) 

2020 sügis büroo, juhatus, 

Hiiumaa 

kalanduspiirkond 

Õppereisi toimumine, 

tulemusaruanne 

 

4.2. Õppereis Lõuna- Prantsusmaale ja Hispaania Baskimaale  2020 kevad juhatu, büroo, 

koostööpartner 

Õppereisi toimumine, 

tulemusaruanne 

 

4.3. Õppereis Poola kalanduspiirkondadesse 2020 sügis Juhatus, büroo, 

koostööpartner 

Õppereisi toimumine, 

tulemusaruanne 

4.4. Osalemine teistes võimalikes koostööprojektides Vastavalt esitatud 

koostööettepanekutele 

Juhatus büroo Koostööprojektide toimumine, 

tulemusaruanne 

 

05. 12. 2019. a    


