Arenduskojale LEADER taotluste vastuvõtuvooru
12.–21. september 2016 esitatud toetuse taotluste tulemuste teavitus
MEEDE 1.1.
1. MTÜ Koostöövõrgustik Ehedad Elamused Lahemaal
Projekt “Koostöövõrgustiku Ehedad Elamused Lahemaal ühisturunduse arendamine”
Maksumus: 19 420 eurot
Toetus: 10 850 eurot
Omafinantseering: 8 570 eurot
Eesmärk: Mittetulundusühing Koostöövõrgustik Ehedad Elamused Lahemaal (KEEL),
mis on tugev ja tuntud elulaadiettevõtjate võrgustik, arendab kahe aasta jooksul
ühisturundust. Projekti raames tehakse koostööd nii kõigi 16 liikme vahel kui ka
MTÜga Maaturism ja Turismiturundus OÜga. Kahel õppereisil käiakse koostöösuhteid
loomas ja turundust õppimas teistelt ühingutelt Eestis, Lätis ja Poolas. KEELi liikmed
teevad kahe aasta jooksul mentori juhendamisel tööd, et saavutada käesoleva projekti
lõpuks järgmised tulemused: 1. on välja töötatud KEELi jaoks täiesti uued ühised tooted
ja turunduskampaaniad, mida hakatakse perioodi jooksul ellu viima; 2. on valminud
KEELi turundusplaan ja tegevuskava, mis aitab kaasa sellele, et KEELi ühisturundus on
süsteemne ja tõhus; 3. on KEELi uutele liikmetele paigaldatud puidust KEELi talusildid,
et kõigil liikmetel oleks ühtne märgistus; 4. on pidevalt uuendatud KEELi kodulehte ja
antud välja täiendatud KEELi tutvustavad trükised; 5. on käidud kahel õppereisil, et luua
koostöösuhteid ja õppida hästi toimivat turundust teiste kogemusest; 6. on osaletud
kahel turismimessil, Kuusalu mailaadal ja Rakvere päeval, et ühingut reklaamida.
Elluviidava projekti mõjul: 1. säilitab KEEL turismivaldkonnas tõsiseltvõetava
koostöövõrgustiku ja tänu sellele Arenduskoja piirkond hea maine; 2. kasvab KEELi
liikmete külastatavus; 3. väheneb KEELi liikmete külastatavuse sesoonsus; 4. säilivad
kõikidel KEELi liikmetel kõik töökohad; 5. kasvab elulaadiettevõtluse tuntus Eestis.
Projekti eesmärgiks on Koostöövõrgustiku Ehedad Elamused Lahemaal jätkusuutlikkuse
tagamine ning selle liikmete külastatavuse suurenemine ühiste toodete käivitamise ja
hästi planeeritud ühisturunduse läbi.
2. OÜ Neeruti Mõisa Külastuskeskus
Projekt “Neeruti mõisa külastuskeskuse rajamine”
Maksumus: 196 590,50 eurot
Toetus: 61 512 eurot
Omafinantseering: 121 590,50 eurot
Eesmärk: Projekti eesmärgiks on Neeruti Mõisa Külastuskeskus (pereettevõte) rajamine
vanasse hoonesse, mis võetakse kasutusele külastuskeskusena, pakkuda piirkonnas
uusi ja ainulaadseid tooteid/teenuseid läbi elulaadiettevõtluse arendamise. Hetkel on
hoone seiskorras, kus teda ei ole võimalik kasutusele võtta ning vajab tõsist
rekonstrueerimist. Investeering aitab oluliselt tõsta Neeruti mõisa külastamise
kvaliteeti läbi erinevate teenuste (eelkõige tutvustada ja eksponeerida mõisa elulaadi),
pakkuda saab teenust aastaringselt ning koos hoone valmimisega toimuks kohe ka
tootearendus protsess nii erinevate teenuste kui mõisat puudutavate meenete osas.
Neeruti mõis ja vahetus läheduses asuv Neeruti maastikukaitseala on koos väga suure
potentsiaaliga külastusobjekt. Lisaks loodusväärtustele, park on looduskaitse all, omab

Neeruti mõis ka riiklikku muinsukaitselist väärtust. Neeruti mõisas pakutav peab
pakkuma elamuse ja soovi siia tagasi tulla. Neeruti mõisa olulisem konkurentsieelis
võrreldes Lääne-Virumaal paiknevate teiste sarnaste teenusepakkujate seas, on
teenuste ainulaadsus, neid saab just Neerutis ja just sellisel kujul/viisil.
3. Mätta RT OÜ
Projekt: Mätta RT OÜ tallihoone katuse rekonstrueerimine
Maksumus: 49 730 eurot
Toetus: 29 838 eurot
Omafinatseering: 19 892 eurot
Eesmärk: Projekti eesmärk on Mätta RT OÜ tallihoone katuse rekonstrueerimine, mis
toetab planeeritava rakenditalli arendamist.
MEEDE 1.2
1. OÜ Veinimõisnik
Projekt: Valgejõe Veinivilla tootmisseadmete soetamine
Maksumus: 12 174,98 eurot
Toetus: 6 087,49 eurot
Omafinantseering: 6 087,49 eurot
Eesmärk: OÜ Veinimõisnik toodab Valgejõe Veinivillas alates 2014. aastast puuvilja- ja
marjaveine kohalikust toorainest. Probleemiks on tootmisseadmed, mis on mõeldud
pigem kodutarbija vajadusi rahuldama, kuid firma tootmisvõimsus suureneb ja vaja on
professionaalsemaid, kvaliteetsemat toodangut ja suuremat mahtu võimaldavaid
seadmeid. LEADER rahadega soetatavate seadmetega on kavas parandada toodangu
kvaliteeti - sh nii puuvilja- ja marjaveinide maitseomadusi kui ka pakendi e. pudeli
väljanägemist, suurendada tööjõudlust ja tootmismahtu.
2. OÜ Sillaxer
Projekt: Heakorrateenus
Maksumus: 16 471,60 eurot
Toetus: 9 882,96 eurot
Omafinantseering: 6 588,64 eurot
Eesmärk: Sillaxer OÜ eesmärgiks on tegeleda heakorrateenustega Vihula valla
territooriumil: 1. Aastaringne territooriumi puhastus olme- ja looduslikust prügist. 2.
Suvisel perioodil muru niitmine ja hooldus. 3. Akende pesu. 4. Talvel kõnniteede ja
sissepääsude lumetõrje. 5. Lehtede riisumine ja äravedu. 6. Hekkide pügamine. 7.
Puude lõikus. 8. Võsalõikus. 9. Katuste puhastus lumest, jääst ja jääpurikatest ning
katuste pesu survepesuriga. 10. Hoonete väiksemad lammutus- ja remonditööd nii
seest kui väljast. Toetusega soovitakse soetada järelveetav tõstuk ning väikevahendid.
3. OÜ Hõbeda Mõis
Projekt: Piimaköögiseadmete soetamine”
Maksumus: 5 920,20 eurot
Toetus: 3 552,12 eurot
Omafinantseering: 2 368,08 eurot
Eesmärk: Projekti eesmärgiks on laiendada tootevalikut ja alustada kitsepiimast jäätise

tootmist. Selleks vajame jäätisemasinat, lisa külmikut, elektripliiti ning kaalusid.
4. OÜ Hõbenool
Projekt: Hüdraulika plokkide testimis- ja remondivõimekuse loomine Eestisse –
esimene etapp
Maksumus: 58 775,86 eurot
Toetus: 35 265 eurot
Omafinantseering: 23 510,86 eurot
Eesmärk: Projekti eesmärk on aidata Hõbenool OÜl osta automaatkäigukastide
juhtplokkide testimisseadmestiku adapterid, et testida ca 50 eri automaatkäigukasti
margi juhtplokke. Hõbenoolel on olemas ainukesena Eestis juhtplokkide testseade kuid
vajalikud on vaheadapterid. Nende ostuga on esmakordselt Eestis olemas juhtplokkide
testimisvõimekus, mis tõstab tunduvalt Hõbenool OÜ positsiooni ja lisab käivet.
Projekti teine osa moodustab spetsiaalfreeside ost, millega on võimalik enamlevinud
juhtplokke remontida. Antud teenust ei pakuta hetkel Eestis ning seetõttu parendab
see Hõbenoole positsiooni automaatkäigukastide remondis veelgi.
5. FIE Priidu Veersalu
Projekt: Iisaka lambakasvatustalus uuenduslike tehnoloogiate kasutuselevõtt
lambakasvatuse ja selle aretustegevuse arendamiseks
Maksumus: 12 512 eurot
Toetus: 7 507,20 eurot
Omafinantseering: 5 004,80 eurot
Eesmärk: Investeering aitab kaasa ettevõtte jätkusuutlikkusele, suurendab tugevalt
selle konkurentsivõimet ja annab võimekuse suurendada loomade arvu soovitud
tasemele. Soetatavad vahendid annavad talul võimaluse lähiaastatel jõuda soovitud
eesmärkideni, seejuures arendada kohalikku ettevõtlust ning olla eeskujuks teistele
lambakasvatajatele lähipiirkonnas ja mujalgi. Investeeringuga soovitakse ettevõttesse
soetada uuenduslikke tehnoloogilisi lahendusi - lammaste kogumisaiad, kaalupuur koos
anduriga, kaaluarvuti, pihuarvuti (skänner), jõudluskontrolli programm, rullimähkur.
6. OÜ Lainela
Projekt: Lainela Puhkeküla puhkeküla nr 7 ümberehitamine
Maksumus: 253 420 eurot
Toetus: 22 674,74 eurot
Omafinantseering: 153 420 eurot
Eesmärk: Projektiga kavandatakse ümberehitada Lainela Puhkekülas asuv puhkekodu
nr 7. Ümberehitamise tulemusena luuakse puhkekeskusesse mugavustega ja kaasaja
nõuetele vastavad 12 majutusruumi, mis loob võimalused puhkeküla aastaringseks
tegevuseks. Lisaks kavandatava tegevuse raames luuakse ka lisavõimalus saunateenuse
müügiks aastaringselt.
7. OÜ Oruküla
Projekt: Lihalammaste varjualune
Maksumus: 9 800 eurot
Toetus: 5 880 eurot
Omafinantseering: 3 920 eurot
Eesmärk: Ettevõte taotleb toetust PVC tenthalli soetamiseks, lammastele varjualuseks.

Hetke turusituatsioonis on ettevõte sunnitud juurde soetama lihakarja, et rahuldada
klientide nõudlus lambaliha järele. Lihakarja majutamiseks on ettevõte sunnitud
soetama uue PVC halli.
8. OÜ Matsimoka
Projekt: Keedukatla, lihahundi, universaalajami, ventilatsioonisüsteemi ja
massidoseerija soetamine tootmismahtude kasvatamiseks ja uudsete toodete
tootmiseks
Maksumus: 58 474,07 eurot
Toetus: 34 950 eurot
Omafinantseering: 23 524,07 eurot
Eesmärk: Toetusraha eest soetatud seadmetega hakatakse tootma pasteeti
(suitsulihakõrnetega), sülti (naturaalse kallerdisega, ilma želatiinita) lihamoose (uudsed
tooted) ja kastmeid. Konkreetsed eesmärgid on seotud valmistamise mahtudega.
Mahud on seotud ka müügiga, s.t. müükide suurenemine seoses Solarise Keskuses
kvaliteetlihapoe avamisega (leping sõlmitud), kvaliteetlihapoodide avamisega veel 4
suures kaubanduskeskuses (Kristiine Kaubanduskeskus, Ülemiste kaubanduskeskus,
Kaubamajakas Pärnus, Uku Keskus Viljandis) ning müügi alustamisega Selveri keti
lahtistes külmlettides. Tegevused: 1. Universaalajami ostmine ja paigaldus
(Universaalajami Metos SPA80HI, liidesega 400V3N); 2. Keedukatelde paari ostmine ja
paigaldus (Metos Viking 200E + 200E); 3. Õhu väljatõmbesüsteem katla ja plaatgrilli
kohal (HRA Ventilatsioon OÜ poolt pakutud lahendus); 4. Doseerimisseadme ostmine ja
paigaldus (Unifiller (Kanada) doseerimisseade SPOT). 5. Lihahundi ostmine ja paigaldus
(KT LM-22P).
9. Metallituba OÜ
Projekt: Seadme soetamine ekspordi eesmärgiga
Maksumus: 130 000 eurot
Toetus: 78 000 eurot
Omafinantseering: 52 000 eurot
Eesmärk: Investeeringu eesmärgiks on soetada painutuspink DURMA, mis võimaldab
töödelda kuni 4 m pikkust ja 10 mm paksust lehtmetalli. Seade aitab säilitada
konkurentsivõimet ning annab võimaluse uuteks koostööprojektideks nii Eestis kui ka
välisturul.

