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KOOSTÖÖPROJEKTI 83401900047 TULEMUSARUANNE 

Koostööprojekti nimetus:  „MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu ja MTÜ 

Saarte Kalandus Prantsusmaa Nizza piirkonna  kalandust tutvustav koolitusreis“   

Koostööpartner: MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu 

Koostööprojekti sihtrühm: MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu liikmed ja 

liikmete esindajad (kokku 8 inimest) ning Saaremaa kalanduspiirkonna kalurid ja 

kalandusettevõtjad ning muud piirkonnas kalandusvaldkonnaga tegelevad isikud (kokku 16 

inimest). 

Koostööprojekti periood: 13.10.–20 (21).10.2021. a  

Koostöö sisu: Koostööprojekti  raames korraldati õppereis Lõuna- Prantsusmaa Nice 

ümbruse kalanduspiirkondadesse. 

Päevakava:  

13.oktoober, kolmapäev Tallinn- Nice 15.45 – 18.10 

Kohtumine tõlk- reisisaatja Hannela Tamagno’ga  

14. oktoober, neljapäev Nice – Monaco – Monte-Carlo-Nice  

Väljasõit hotellist kell 09.00. Monaco okeanograafia muuseumi külastus (lisatasu eest) 

https://musee.oceano.org/en  

Monaco vürstiriik – vaba aeg vanalinnaga tutvumiseks. 

Tutvumine austrite ja teiste mereandide degustatsiooni baari ja kasvatusega Les Perles de 

Monte-Carlo.  https://www.facebook.com/LesPerlesDeMonteCarlo/.  

15. oktoober, reede Nice – Cros de Cagnes - Antibes – Chateauneuf de Grasse – Nice  

Väljasõit hotellist kell 09.00 . Kohtumine Kalur Jean-Louisi ja tema abikaasaga Cros-de-

Cagnes sadamas ja kalaturul, kogemustevahetus. 

Chef Yves Terrilloni kokandusateljee - kalatoitude valmistamine lilledega. 

https://www.facebook.com/lacuisinedesfleursyvesterrillon/.   

Spirulina Cote d’Azur külastus Chateauneuf de Grasse’is – mikrovetikate kasvatus vesifarmis. 

Vastu võtab omanik Damien Stephan. Kohapeal oli võimalik toodangut ka degusteerida ja 

kaasa osta https://www.spirulinacotedazur.com/  

16.oktoober, laupäev Nice – Villefranche – St Paul de Vence – Nice  

Väljasõit hotellist kl. 09.45 . Kalur Steve’iga kohtumine Nice’i sadamas, kogemustevahetus.  

Kalur Jean-Paul’iga kohtumine Villefranche-sur-Mer’i sadamas, kogemustevahetus.  

17.oktoober, pühapäev Nice – Antibes – Greolieres – Pont sur Loup – Nice  

https://musee.oceano.org/en
https://www.facebook.com/LesPerlesDeMonteCarlo/
https://www.facebook.com/lacuisinedesfleursyvesterrillon/
https://www.spirulinacotedazur.com/
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Väljasõit hotellist kell 10.00. Kohtumine Antibes’i sadamas APPA harrastuskalameeste 

ühingu liikmetega https://club-appa.fr/  

Greoliere’is maheforelli kasvatuse külastus ja degustatsioon, vastu võtab omanik Pierre 

Philippe. https://www.facebook.com/Pisciculture-du-Cheiron-423248301209047/ 

18.oktoober, esmaspäev Nice – St Raphael - Cannes – Nice  

Väljasõit hotellist kell 08.00  Tutvumine St Raphaeli sadama ja kala- ning mereandide poega. 

Kohtumine kohalike kaluritega ja kohaliku algatusrühma FLAG Esterel Côted'Azur esindaja 

Leila Seddikiga ja presidendi Christian Decugis’iga 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/flag-factsheets/esterel-cote-

dazur-flag_en  

Tutvumine Cannes’i kalasadamaga ja kohtumine ning kogemustevahetus kohalike kaluritega. 

Natura 2000 maastiku ja merekaitsela Cap ROUX külastus ja kohtumine kaitseala teaduritega, 

jalutuskäik kaitsealal https://autourducaproux.org/  

Cannes Aquafrais – merepeal asuva mahekalakasvatuse külastus. https://aquafrais-

cannes.com/  

19.oktoober, teisipäev Nice – La Seyne sur Mer – Nice  

Väljasõit hotellist kell 08.00 Kalakasvatuse külastus La Seyne sur Mer’is. 

Saint- Elme’i kalasadama külastus ja kohtumine Manon Ranc’iga ja tema kalurist abikaasaga, 

kes väärindavad haruldasi ja vähetuntud kalaliike.  

Mereteemalise muuseumi Villa Tamaris külastus.  

20. oktoober, kolmapäev Nice 

Kell 10.00 kommivabriku Florian Nice filiaali külastus ja ekskursioon. 

Kell 11.00 Soovijatele tunnine kruiis Vahemerel vaadetega Nice’ile ja Villefranche’i lahele 

(lisatasu eest).  

Air Baltic otselend Nice – Tallinn 18.40 – 22.55  

Saaremaa kalanduspiirkond ööbimine Ülemiste hotellis. 

21. oktoober, neljapäev 

Saaremaa kalanduspiirkond bussitransfeer Tallinn – Kuressaare. 

Koostöö eesmärk: Koostööprojekti eesmärgiks oli tutvuda Lõuna- Prantsusmaa Nizza 

piirkonna ja selle ümbruse s.h. Monaco ja Monte- Carlo erinevate kalanduspiirkondade 

ettevõtmistega, et teada saada, kuidas toimib kohalik kalandus- ja vesiviljelusvaldkond, 

kalandusega seotud toodete ja teenuste arendamine ning samuti kuidas on korraldatud 

ettevõtjate, omavalitsuste ja organisatsioonide vaheline töö ja koostöövõrgustike toimimine 

Projekti tulemused: kokku osales õppereisil 24 isikut. MTÜ Saarte Kalandus 16 osalejat ja 

MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu 8 osalejat. Osalejad said hea ülevaate 

https://club-appa.fr/
https://www.facebook.com/Pisciculture-du-Cheiron-423248301209047/
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/flag-factsheets/esterel-cote-dazur-flag_en
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/flag-factsheets/esterel-cote-dazur-flag_en
https://autourducaproux.org/
https://aquafrais-cannes.com/
https://aquafrais-cannes.com/
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kalanduse traditsioonidest Lõuna- Prantsusmaal. Kalandus ja merendusalastest uuringutest, 

kalapüügikorraldusest, kvootide jaotusest. Tutvuti kalapüügi aluste ja püügivahenditega ning 

kala otseturustamise võimalustega. Arvukalt oli kohtumisi kohalike kaluritega ja kalurite 

esindusorganisatsioonidega.  


