LEADER-MEETME RAAMES ANTAVA
PROJEKTITOETUSE AVALDUS1
A-osa
1. Ettevõtja
1.1. Taotleja ärinimi2
1.2. Registrikood3
1.3. Taotleja või tema seadusjärgse
esindaja ees- ja perekonnanimi4
1.4. Taotleja või tema seadusjärgse
esindaja isikukood5
1.5. Käibemaksukohustuslaseks
registreerimise number6

2. Mittetulundusühing (MTÜ) / sihtasutus (SA)
2.1. MTÜ/SA nimi
2.2. Mittetulundusühingute ja
sihtasutuste registri kood
2.3. MTÜ/SA esindaja ees- ja
perekonnanimi

MITTETULUNDUSÜHING PÄRNUMAA
MEREPÄÄSTE
8

0

2

8

1

9

2

9

REIN FELD

2.4. MTÜ/SA esindaja isikukood

3

7

2.5. Käibemaksukohustuslaseks
registreerimise number

E

E

0

0

5

2

0

0

3

2

3. Kohalik omavalitsusüksus (KOV)
3.1. KOVi nimi
3.2. KOVi registrikood
3.3. KOVi esindaja ees- ja
perekonnanimi
3.4. KOVi esindaja isikukood

4. Seltsing
4.1. Seltsingu nimi
4.2. Seltsingu esindaja ees- ja
perekonnanimi
4.3. Seltsingu esindaja isikukood
5.

Arvelduskonto number7

EE662200221050471455

6.

Arvelduskonto omaniku nimi7

MITTETULUNDUSÜHING PÄRNUMAA
MEREPÄÄSTE

7.

Arvelduskonto viitenumber7

6

8. Taotleja postiaadress ja kontaktandmed
8.1. Maakond

PÄRNUMAA

8.2. Vald või linn

VARBLA VALD

8.3. Küla, alev, alevik

PAATSALU KÜLA

8.4. Tänav/maja ja postiindeks

POLÜMEERI 88204

8.5. Telefon, faks, e-post

, INFO@PARNUMAASAR.EE

8.6. Veebileht

http://www.parnumaasar.ee/

9. Kavandatava tegevuse või investeeringuobjekti asukoht8
9.1. Kohalik tegevusgrupp

PÄRNU LAHE PARTNERLUSKOGU 80194047

9.2. Maakond

1 - PÄRNU MAAKOND

9.3. Vald

1 - VARBLA VALD

9.4. Küla, alev, alevik, linn

1 - RANNAKÜLA

9.5. Ehitise puhul kavandatav
kasutusloa saamise aeg (kuu ja
aasta)

10. Kavandatav tegevus või investeeringuobjekt
10.1. Projekti nimi

Mereturvalisus romantilisel rannaveel.

10.2. Kohalikule tegevusgrupile
projektitaotluse esitamise aeg9

17.03.2017

10.3. Kohaliku arengu strateegia
meetme nimetus ja number

Meede 2:Aktiivne kogukond

10.4. Peamine sihtvaldkond

6b

10.5. Kaasnev sihtvaldkond
10.6. Tegevusvaldkond

Vabatahtlik päästeteenistus

10.7. Kas tegemist on piirkondliku
eripäraga?

Jah

10.8. Kas tegemist on
kogukonnateenuste projektiga?

Ei

10.9. Kas tegemist on uuendusliku
projektiga?

Jah

10.10. Kas tegemist on ühisprojektiga?

Ei

10.11. Ühisprojekti tüüp
10.12. Planeeritud töökohtade arv

0

10.13. Kas projekt on suunatud
juurdepääsuvõrkude rajamisele?

Ei

10.14. Kas projekt on suunatud
ettevõtlusele?

Ei

10.15. Olen hankija riigihangete seaduse Jah
mõistes

11.

Tegevused ja
investeeringuobjektid,
mille kohta toetust

Maksumus
Käibemaks12
(käibemaksuta)

Mitterahalise
sissemakse
arvestuslik

taotletakse11

maksumus13

11.1.

Tegevused ja
investeeringuobjektid

X

11.1.1.

Uued masinad ja
seadmed. soetamine

23498.36

4699.67

11.2.

Mitterahalise
omafinantseeringuna

X

X

X

Abikõlblik
maksumus
kokku

Toetuse
summa

28198.03

25378.22

Ehitise või
Ehitise
maa-ala
ehitisregistrikood
katastritunnus

X

X

arvestatavad tööd15
11.2.1.

.

X

X

0

0

0

X

X

12.

Kavandatavate
tegevuste ja
investeeringuobjektide
maksumus kokku

23498.36

4699.67

0.00

28198.03

25378.22

X

X

12.1.

sh kapitalirendi
korras ostetav

X

X

13.
13.1.1.
14.
14.1.
15.
15.1.

Tähistamiseks vajaliku sümboolika maksumus
Tähistamiseks vajalik
sümboolika. ehitamine

634

126.8

0

760.80

684.72

X

X

0

0

0

X

X

0.00

28958.83

26062.94

X

X

Omanikujärelevalve ja, muinsuskaitselise järelevalve teostamine
.

0

0

Toetatava tegevuse ja investeeringuobjekti maksumus
Toetatava tegevuse
ja investeeringu

24132.36

4826.47

maksumus KOKKU16
16.

Kavandatav tulu osavõtutasudest, sponsorsummadest, väljaannete müügist jms kokku17

0.00 eurot

B-osa
Alguskuupäev (xx.yy.zzzz)

Lõppkuupäev (xx.yy.zzzz)

01.07.2017

31.12.2019

17.

Kavandatava tegevuse
elluviimise või investeeringu
tegemise aeg18

18.

Kapitalirendile andja19

19.

Kinnitan nõusolekut kanda kapitalirendi puhul
toetusraha kapitalirendile andja arvelduskontole20

X

20.

Kas projektitoetuse taotlus esitatakse koostööprojekti
raames20

Ei

21.

a) Kokkuvõte tegevuse ja investeeringu eesmärkidest ning tegevustest22
EESMÄRK: Käesoleva investeeringu eesmärgiks on•suurendada
merepäästevõimekust, et reageerida ka tuulistes vm moel nõudlikumates
ilmastikutingimustes.•jõuda riiklikku rahastamist vääriva päästejaama tasemele
(PPA hindamiskriteeriumide järgi). Sellest on käesoleval hetkel puudu korraliku
merevõimekusega, täisvarustuses päästepaat.•teavitada kogukonda merepääste
tegevusest, kaasata õppe-, treening- ja ennetustöösse kogukonna noori ja
täiskasvanuid, liita inimesi ühistegevuste ja missioonitunde kasvatamise ja ühiste
tegevuste abil.TEGEVUSED: Pärnumaa Merepääste MTÜ soovib osta Varbla SAR
üksusele täisvarustuses, treileril veetava päästepaadikomplekti ning tähistada randu
ja paadilautreid merepääste-info-tulpadega. VAJALIKKUSE PÕHJENDUS:Varbla
valla rannajoone pikkus on ca 30 km. Sellel on 6 registreeritud väikesadamat
ja määratlemata arv paadilautreid. Väikesaari ja laide on kokku 19.Tõstamaa
valla rannajoone pikkus on ca 65 km. Ka seal on 6 registreeritud väikesadamat
ning määratlemata arv lautreid. Suuremaid saari ja laide on 4.Mõlema valla
rannikuvett läbib oluline meretee, mis algab Suurest väinast ja suundub läbi
Kihnu väina Pärnusse.Suurematest keskustest kaugemal asuvatel rannaaladel
ühisüritusi, rekreatiivset maakasutust ja puhkust korraldades; eriti aga veega seotud
ürituste ja atraktsioonide korraldamisel peab alati olema tagatud veeohutus ja
päästjate kohalolek.1.Pärnumaa Merepääste MTÜ koondab piirkonna ranna- ja
mereolusid tundvaid kohalviibivaid ning osa-aja inimesi. Nagu MTÜ Pärnu Lahe
Partnerluskogu strateegias on toodud, on osa-aja elanikud piirkonna elanikest
üldjuhul keskmiselt jõukamad ja haritumad. Nad on sageli valmis vabatahtlikult
panustama kohaliku kogukonna hüvanguks, mistõttu nende vahetu kaasamine
kogukonna tegevusse on väga oluline. Merepäästekoolitustel, -õppustel, infopäevadel jpt teemaüritustel osalemine suurendab piirkonna siseturvalisust.
Kogukonnaliikmete ja osa-aja elanike panus praeguse olukorra parandamiseks
on hädavajalik. Peale selle suurendab vabatahtliku merepääste töös osalemine
kogukonna liikmete omavahelist läbikäimist, pakkudes suhtlusvõimalusi ja
elavdades igapäevast elukorraldust.2.Kogukonnale tehakse kättesaadavaks
merepäästeteenus, mida osutavad kogukonna liikmed kogukonnale ja piirkonna
külastajatele. Merepäästeteenust on osutatud alates 2009. aastast. Kaheksa
aasta vältel on merehädalisi abistatud rohkem kui 30 korral. 3.Pärnumaa
Merepääste MTÜ lepingupartner Politsei ja Piirivalveamet otsustab päästejaamade
riikliku rahastamise üle, lähtudes meeskonna ja vajaliku päästetehnika
olemasolust ning tasemest. Majandusministeeriumi ettekirjutusele vastava
päästepaadikomplekti hankimine avab tee riikliku rahastusega merepäästejaamade
hulka pääsemiseks.4.Päästepaadikomplekti vajatakse hädasti ka õppusteks/
õppustel osalemiseks, ennetustööks, noorte kaasamiseks (nii atraktiivsuse

lisamiseks kui ka õppevahendina).Seoses väljaõppe saanud liikmete arvu kasvu
ja uue merepäästeüksuse Varbla SAR mehitamisega 2012.–2016. a on tekkinud
möödapääsmatu vajadus senisest merekindlama veesõiduki järele, mille abil
reageerida avatud rannaalal ning tulla toime murdlainetusega veeoludes.
b) Ettevalmistava tegevuse puhul kirjeldus, kuidas, mis aja jooksul ja milliste
eelarvevahenditega kavandatakse tegevused ellu viia22
22.

Loetelu kavandatava tegevuse ja investeeringuga sisuliselt seonduvate tegevuste
ning varem saadud toetuste ja rahastuste kohta23
Pärnumaa Merepääste MTÜ soovib tähistada 21 merele/järvele pääsu (lautrit,
randa ja sadamakohta) merepääste infotahvlitega (sh abitelefoni nr). Sellised
viidad suurendavad kogukonna ja piirkonnas viibivate külastajate, sh turistide
teadlikkust ning pakuvad hädaolukorras viibijatele kohest infot.Päästepaat
on navigatsioonihooajal (01. mai – 30. oktoober) reageerimisvalmiduses
kas auto järel veetaval treileril, millega saab liikuda maismaad mööda
reageerimiskohale võimalikult lähedale; Paagi paadilautris või valmivas Varbla
sadamas.Navigatsioonihooaja välisel ajal hoitakse päästepaati Varbla SAR
hoiuruumis aadressil Roomu, Rannaküla, Varbla vald, Pärnumaa. Varem saadud
toetused: •VOSABASE toetus 2011.-2013. a kokku summas 14 233 €.•Leader
meetmest Mobiilne õppe ja päästepaat 3707,08€ ning pinnaltpäästeülikonnad
2 tk Viking summas 1908 €. Abikõlbulik summa 5615,08 €, omaosalus
560,89 €, toetussumma 5054,19 €.•2014. aastal andis PPA üle Varbla SRUle paadimootori (tänaseks amortiseerunud).•2014. aastal toetusprogramm
„Siseturvalisuse vabatahtliku tegevus 2014. a”: Pärnumaa Merepääste Varbla SRU
reageerimisvõimekuse suurendamine, 2 Ursuit päästeülikonda. Toetuse summa
2128,80 €.•2015 a KÜSK Vabaühenduste 2015. a arenguhüppe projekt. Eesmärk
Pärnumaa Merepääste arenguhüpe. Abikõlbulik summa 11984,92 €, omaosalus
1559,80 € ja toetus 10425,12 €. Projektiga soetati Varbla SRU-le ja Paatsalu
SRU-le Navigatsiooni ja radiooside seadmeid. Koolitati liikmeid navigatsioonis,
raadiosides, sukeldumises ja väikelaevajuhiks.•2015. aastal toetusprogramm
„Kogukondliku turvalisuse 2015. a väikeprojektide toetusprogramm ”. Pärnumaa
Merepääste Varbla ja Paatsalu SRU reageerimisvõimekuse suurendamine: 2
Ursuit päästeülikonda ja binokkel. Toetuse summa: 2355,20 €.•2016. aastal andis
PPA ühingule üle kaks kasutatud paadimootorit, kasutatud treileri ning 4,5 m
plastikpaadi, mis sobib hästi pukseerimiseks ja päästetöödeks murdlainetuseta
alal, nt laidudevahelisel merel.•2016. andis Päästeliit Pärnumaa Merepääste MTÜ
kasutusse reostustõrje konteineri ja viis liikmetele läbi konteineri kastutuseks
vastava reostustõrje koolituse.

23.

Andmed koostööprojekti kohta24

23.1.

Koostööprojekti nimetus

23.2.

Koostööprojekt on riigisisene20 X

23.3.

Koostööprojekti raames kavandatav
tegevus

23.4.

Koostööprojekti maksumus kokku25

23.5.

Koordineeriva tegevusgrupi nimi

Koostööprojekt on riigiväline20

X

23.6.

Koostöökokkuleppe sõlmimise
kuupäev

23.7.

Andmed koostööprojekti partnerite kohta
Partneri nimi

Partneri
esindaja ees- ja
perekonnanimi

Partneri esindaja
Partneri kohta
kontaktandmed (e- kavandatud eelarve
post, telefon, faks)

23.7.1.
24.

Taotluse menetlemise ajaks määratud kontaktisiku ees- ja perekonnanimi ning
kontaktandmed26

24.1.

Eesnimi

Perekonnanimi

epp

hunt

24.2.

Postiaadress

Hundi, Rannaküla, Varbla, Pärnumaa

24.3.

Telefon, faks, e-post

5655606, epp@surfhunt.ee

24.4.

Amet

25.

Annan nõusoleku
Ei
otsuse teatavaks
tegemiseks elektroonilise
kättetoimetamisega PRIA
Kliendiregistris olevale e-posti
aadressile

Kinnitan oma allkirjaga, et olen teadlik projektitoetuse taotluse kohta kehtestatud nõuetest ja vastan
projektitoetuse saamiseks esitatavatele nõuetele.
Projektitoetuse taotleja või tema esindaja kinnitus, et projektitoetuse taotlus vastab
strateegias ja rakenduskavas seatud eesmärkidele
0
—————————————————————————

(allkiri)

3

0

4

2

0

—————————————————————————

(taotleja või tema esindaja ees- ja perekonnanimi)
Kohaliku tegevusgrupi esindaja kinnitus, et projektitaotlus vastab strateegias ja
rakenduskavas seatud eesmärkidele

(allkiri)
—————————————————————————

(kohaliku tegevusgrupi esindaja ees- ja
perekonnanimi)
—————————————————————————

(aasta, mille rakenduskava alusel on projektitaotlus
kinnitatud)

7

(avalduse esitamise kuupäev, kuu ja
aasta)

REIN FELD

—————————————————————————

1

(kuupäev, kuu ja aasta)

—————————————————————————

—————————————————————————

PRIA vastuvõtja allkiri

(kuupäev, kuu ja aasta)

LEADER PROJEKTITAOTLUSE
LISADOKUMENTIDE NIMEKIRI
Dokumendi nimi

Dokumendi pealkiri

Hinnapakkumine__Infostend.doc

Infotulpade hinnapakkumine

Hinnapakkumine_Merepääste_paadikompl.docHinnapakkumine paadikomplektile 1
Hinnapakkumine_Päästepaadikompl_Moto.docx
Hinnapakkunine päästepaadikomplekt 2
Infostendid_spets.xlsx

Infotulpade ja infostendi spetsifikatsioon

Liikmete_nimekiri_MTÜ_Pärnumaa_Merepääste__2017.docx
MTÜ liikmete nimekiri
Pakkumiskutse_paat.doc

Pakkumiskutse päästepaadile 1

Pakkumiskutse_paat2.doc

Pakkimiskutse päästepaadile 2

Pakkumiskutse_paat3.doc

Pakkumuskutse paastepaadikomplekt 3

Toetatava_kirjeldus_2017_p.docx

Toetatava tegevuse või investeeringu
eesmärkide kirjeldus

Paaste_abisyndmuste_kokkuvõte_2011_2016_p.docx
Pääste- ja abisündmuste kokkuvõte
Pärnumaa_Merepääste_ühingu__ennetus)tegevus_2016_p.docx
Parnumaa Merepääste MTÜ koolitus-,
ennustegevuste kirjeldus
Pärnumaa_Merepääste_Bilanss__1).pdf

Pärnumaa Merepääste MTÜ bilanss

Pärnumaa_Merepääste_Tulude_ja_kulude_aruanne__1).pdf
Pärnumaa Merepääste MTÜ tulude kulude
aruanne
Hinnapakkumine_Päästepaadikompl_Alter.docx
Hinnapakkumine päästepaadikomplektile 3
Väljavõte_Varbla_valla_üldplaneeringust_merepääste_0.bdoc
Väjlavõte Varbla valla üldplaneeringust
Pärnumaa_Merepääste_MTÜ_2017_Prognoositav_tulu.docx
Pärnumaa Merepääste MTÜ 2017
prognoositav tulu
Pakkumiskutse_infotulbad.doc

Pakkumiskutse_infotulbad

Päästepaadi_hoiuruumi_yyrileping_17.doc

hoiuruumi_leping

