
Väikesaarte programmi 2016. a tegevuskava

Jrk 

nr 

Projekti nimetus Taotleja Minimaalne 

oma-/ 

kaasfinant-

seering

Toetus EASile 

esitamise 

tähtpäev

Programmi nõukogu ettepanek tegevuskavasse kandmise kohta / Lisatingimused 

taotlusele

1 Piiri küla veetrass Piirissaare 

Vallavalitsus

15,00% 18 785,00 30.04.2017 _

2 Vormsi helikopterite 

maandumisplatsi 

renoveerimine ja 

juurdepääsutee 

rajamine

Vormsi 

Vallavalitsus

15,00% 77 027,00 30.04.2017 _

3 Tuletõrje 

veevõtukohtade 

ehitamine ja 

rekonstrueerimine

Kihnu 

Vallavalitsus

15,00% 55 595,00 30.04.2017 _

4 Kihnu VMP koolitus Kihnu 

Vallavalitsus

15,00% 4 916,00 30.04.2017 Kõik projekti raames korraldataval koolitusel osalejad peavad olema vabatahtliku merepääste 

organisatsiooni liikmed. 

5 Prangli saare 

puurkaevu rajamine, 

joogiveepuhastussüte

emi parendamine ja 

amortiseerunud 

reoveepuhasti 

asemele uue 

reoveepuhasti 

rajamine

Viimsi 

Vallavalitsus

15,00% 95 895,74 30.04.2017 Programmi nõukogu tegi ministrile ettapaneku toetada eeltaotlust osaliselt 95 895,74 euroga. 

Eeltaotluses kavandatud tegevused ja kulud (kooli tingimuste parandamine) on osaliselt 

abikõlblikud rahastuse taotlemiseks regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmist. 

Programmdokumendi p. 5.1.13 kohaselt on tegevused ja kulud, millele on võimalik toetust 

saada regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmist, mitteabikõlblikud. 

Rahvamaja tingimuste parendamine ei ole kooskõlas programmdokumendi p.1.1 nimetatud 

eesmärkidega.

6 Prangli saarele 

kütusetankla 

rajamine

Viimsi 

Vallavalitsus

15,00% 20 400,00 30.04.2017 _

7 Vilsandi liinilaeva 

mootor

Kihelkonna 

Vallavalitsus

15,76% 12 990,00 30.04.2017 _

8 Ringsu sadama 

veekäitlussüsteemi 

rekonstrueerimine

AS Saarte Liinid 15,00% 62 592,00 30.04.2017 Programmi nõukogu tegi ministrile ettepaneku toetada eeltaotlust osaliselt 62 592 euroga. 

Projekti maksumust vähendada programmi rahaliste vahendite piiratuse ja projektiidee teatud 

osas ka saare külalistele (puhkajatele) orienteerituse tõttu.
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kaasfinant-
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Programmi nõukogu ettepanek tegevuskavasse kandmise kohta / Lisatingimused 

taotlusele

9 Väikesaarte 

programm

Terviseamet 15,00% 76 500,00 30.04.2017 Enne taotluse esitamist EASile tuleb projekti pealkiri nimetada ümber, mis oleks kooskõlas 

projekti sisuga ning eelarve täpsemalt lahti kirjutada.

10 Kesselaiu abaja 

paadisilla rajamine

Muhu 

Vallavalitsus

15,00% 15 415,26 30.04.2017 _

11 Saaremaa 

Vabatahtliku 

Merepääste Seltsi 

Ruhnu 

merepäästeüksuse 

arendamine

MTÜ Saaremaa 

Vabatahtlik 

Merepääste Selts

15,00% 129 497,00 30.04.2017 Paadi sihtotstarbeliseks kasutamiseks tuleb toetuse saajal töötada välja ja kehtestada selle 

kasutamise kord. Sihtotstarbelise kasutuse all mõeldakse paadi kasutamist SAR teenuse 

tagamiseks, reageerimaks (mere)päästesündmusele ja/või -väljakutsele, osalemaks pääste- ja 

otsingutöödel ning päästealastel õppustel ja ennetustegevuses. Lisaks loetakse paadi 

sihtotstarbeliseks kasutamiseks erinevate ürituste ja sündmuste turvamist. 

12 Kihnu päästepunkti 

rajamine

Hiiu 

Vallavalitsus

15,00% 5 490,00 30.04.2017 Esitatud eeltaotlusest tuleb eemaldada kogu üleliigne informatsioon Kesk-Läänemere 

programmi projekti kohta, mis ei ole otseselt seotud taotlejaga või taotletava toetusega. 

Eeltaotluses tuleb esitada väikesaarte programmist taotletav toetussumma kui 100% projekti 

maksumusest. Lisaks tuleb taotlejal EASile tõendada, et Kesk-Läänemere programmist 

soetatav 8200 euro ulatuses on päästevarustus soetatud just Kihnu saarele  rajatavasse 

päästepunkti.

13 Kiire 

internetiühendus ja 

raadiosidevõimekus 

Abruka saarel

Lääne-Saare 

Vallavalitsus

15,00% 61 897,00 30.04.2017 Taotleja peab tagama, et edaspidi oleks püstitatavasse masti seadmete paigaldamise võimalus 

kõigil huvitatutel osapooltel (sh erinevatel telekommunikatsiooniettevõtetel). 

Programmi 

rakenduskulud 

(euro) 3 000,00


