ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS Märge tehtud: 16.02.2018
Kehtib kuni: 15.02.2023
Alus: ELÜPS § 101 lg 1

LEADER PROJEKTITOETUS 13-21.2/18/1357
Üldandmed
Taotluse andmed
Meede: LEADER-projektitoetus
Strateegia meede: 3 Uuenduslik kogukond
Kohalik tegevusgrupp: MTÜ Hiidlaste Koostöökogu
Strateegia meetme taotlusperiood: 05.02.2018 - 16.02.2018
Taotletav summa: 10558.08

Taotleja andmed
Taotleja nimi: HIIUMAA VALLAVALITSUS
Registrikood: 77000424
E-post: valitsus@hiiumaa.ee

Esitaja nimi: Reili Rand
Isikukood: 49103190272

Volitatud esindaja andmed taotluse menetlemisel
Esindaja nimi: Katrin Sarapuu
Isikukood: 47003290293
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Detailandmed
Taotleja detailandmed
Kas taotlejal on taotletava toetuse tegevustega
seotud veebileht?
Palun sisesta oma veebilehe(tede) aadressid
Olen hankija riigihangete seaduse mõistes?
Lisainfo riigihanke kohuslasele

Olen käibemaksukohustuslane
Taotlen toetust ka käibemaksu osale
Alus käibemaksule toetuse taotlemisel
Projekti nimetus

Jah
www.vald.hiiumaa.ee
Jah
Sisestatud andmete alusel olete hankija
riigihangete seaduse kohaselt. Toetatavate
tegevuste elluviimisel tuleb arvestada riigihangete
seaduses sätestatud nõuetega, sh vajadusel viia
läbi nõuetele vastav riigihange
Ei
Jah
Hiiumaa Vallavalitsus ei saa käibemaksu ostetud
kaupadest ja teenustelt tagasi.
Hiiumaa lairibavõrgu arendamise uuring
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Kokkuvõte projekti tegevustest ja eesmärkidest
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Koos info- ja kommunikatsioontehnoloogia (IKT)
rakenduste senisest ulatuslikuma kasutamisega
on kaasnenud vajadus edastada üha suuremaid
andmemahte. Tarkade töökohtade loomine
avalikus ja erasektoris eeldab piisavat
andmeedastuse võimekusega ühenduste
olemasolu. Kaasaliikumine koos muutustega ja
teenuste kättesaadavuse arendamine nõuab
investeeringuid nii lairibaühenduste loomisesse kui
teenuste osutamisega seotud tehnoloogilistesse
lahendustesse.
Antud tegevus (IKT arendustegevus) ei ole
kohaliku omavalituse ülesanne, samas on
omavalitsus huvitatud, et ka valla turutõrke
piirkondades toimuks jätkusuutlik areng.
Selleks, et saada adekvaatset ülevaadet, kui palju
tegelikult on nõudlust turutõrke piirkonnas
kaasaegse andmeedastusteenuse järele ning mis
oleks optimaalsemad lahendused, mil viisil, mis
kuludega teenus jõuaks klientideni, teostatakse
vastav, seni puuduv, uuring.
Projekti pikaajaline eesmärk on tagada kõigile
Hiiumaa kodudele, ettevõtetele ja asutustele
võimalus liituda valguskaabliga, mis võimaldab
ülikiiret internetiühendust, televisiooni- ja
telefoniteenuseid ning mitmeid teisi kaasaegseid
lisateenuseid. Hiiumaa piirkond on jätkusuutlik eluja ettevõtluskeskkond, kus toimivad kogukonnale
vajalikud IKT teenused.
Käesoleva projektiga teostatakse Hiiumaa
piirkonnas lairibavõrgu arendamise uuring:
1.Hiiumaa elanike, asutuste ja ettevõtete vajaduste
välja selgitamine tänapäevase lairibaühenduse
järele (sh küsitluse läbiviimine, info levitamine ning
andmete koondamine ja süstematiseerimine);
Punkt 1 töö teostamise eeldatav aeg: august 2018oktoober 2018
2. majandusanalüüsil põhinev kava kaasaegsete
võrkude planeerimiseks turutõrke piirkondadesse:
a) tehnilised lahendused;
b) finantseerimislahendused;
c) organisatoorsed lahendused.
Punkt 2 töö teostamise eeldatav aeg: oktoober
2018- märts 2019
Teostatavusuuring on sisendiks investeeringute
teostamiseks lairibaühenduse rajamiseks.

Kas tegemist on ühisprojektiga?
Kas tegemist on kogukonnateenuste projektiga?
Kas tegemist on teadmussiirde projektiga

Seireandmed

Antud projekt ei loo otseselt töökohti, kuid loob
eeldused töökohtade tekkeks Hiiumaal turutõrke
piirkondades. Prognoosime 5-10 töökohta aastas.
Ei
Ei
Ei
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Kas tegemist on piirkondliku eripäraga?
Kas tegemist on uuendusliku projektiga?
Kas tegemist on kohalike toodete ja teenuste
arendamisele suunatud projektiga?
Kas tegemist on kohaliku toiduga seotud
projektiga?
Planeeritud loodavate töökohtade arv
Kas projekt on suunatud juurdepääsuvõrkude
rajamisele?
Kas projekt on suunatud ettevõtlusele?
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Jah
Jah
Jah
Ei
0.00
Jah
Ei
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Tegevused
Tegevuste ja objektide andmed
Jrk nr

Tegevus

1

Tegemine

Kokku

Tegevuse liik Objekti liik

Objekti
nimetus

Esialgne
Toetuse
abikõlblik
summa
summa
Põhitegevus Teostatavusu Teostatavusu
11 731.20
10 558.08
uring
uring
11 731.20
10 558.08
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1. Tegevuse "Tegemine: Teostatavusuuring" andmed
Tegevuse liik: Põhitegevus
Objekti liik: Teostatavusuuring
Tegevuse eesmärk: Valmib Hiiumaal turutõrke alade kohta Hiiumaa elanike, asutuste ja ettevõtete
nõudlusele vastav tänapäevase lairibaühenduse teostatavusuuring.
Teostatavusuuring on sisendiks investeeringute teostamiseks lairibaühenduse rajamiseks.
Objekti kirjeldus: * Hiiumaa elanike, asutuste ja ettevõtete vajaduste välja selgitamine tänapäevase
lairibaühenduse järele (sh küsitluse läbiviimine, info levitamine ning andmete koondamine ja
süstematiseerimine);
* majandusanalüüsil põhinev kava kaasaegsete võrkude planeerimiseks turutõrke piirkondadesse:
- tehnilised lahendused;
- finantseerimislahendused;
- organisatoorsed lahendused.

Tegevuse või objekti detailandmed
Hinnapakkumus(ed):

Hinnapakkumine Arenduskeskus_uuringu
teostamine_Hiiumaa VV.pdf

Tegevuse või investeeringuobjekti asukoha andmed
Investeeringuobjekti aadress
Objekti aadress
Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Kärdla linn,
Keskväljak 5a

Põhiaadress
Jah
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Eelarve
Jrk nr

Kulurida

1

Küsitluse tk
läbiviimine
Kava
tk
koostamine

1

Ühik

Ühikute arv Käibemaks Netomaksu Maksumus Esialgne
u määr
mus
käibemaks abikõlblik
uga
summa
1.00 20%
6500.00
7800.00
7800.00
1.00 20%

Kokku

Tegevuse toetuse summa
Käibemaks on toetatav: Jah
Tegevuse esialgne abikõlblik summa: 11731.20
Toetuse määr: 90.00%
Tegevuse toetuse summa: 10558.08

3276.00

3931.20

9776.00

11731.20

3931.20
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Lisadokumendid
Faili nimi
Taotluse
eelarve_lairiba
uuring_Hiiumaa
VV.xls
CV- Üllar Laid_.pdf
Hinnapakkumine
Arenduskeskus_uur
ingu
teostamine_Hiiuma
a VV.pdf
HKK
taotlusvorm_Lairiba
uuring
Hiiumaa_VV.doc

Dokumendi liik
Muu

Selgitus
eelarve Hiidlaste Koostöökogu vormil

Elulookirjeldus
Hinnapakkumus

Üllar Laid'i CV
Hiiumaa Arenduskeskus SA

Taotlusvorm

Hiidlaste Koostöökogu taotlusvorm

Kinnitused
• Olen teadlik, et toetusesaajate andmed avaldatakse PRIA kodulehel ning uurimis- ja
auditeerimisorganid võivad liidu finantshuvide kaitsmise eesmärgil isikuandmeid töödelda
(Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013 artikkel 111, 112 ja 113).
• Annan nõusoleku otsuse teatavaks tegemiseks elektroonilise kättetoimetamisega
põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registris olevale e-posti aadressile.
• Olen teadlik, et kui plaanin teha tegevusi, mis vastavad määruse (EL) 1303/2013 art 71
nõuetele (investeeringud), on tegevuse järelevalveperiood 5 a, juhul kui taotleja ei ole VKE, või
on taotlejaks riigiasutus, sh KOV ja riigiomanduses olev organisatsioon või organisatsioon, kus
omanike/asutajate/liikmete hulgas on üle poole riigi (sh KOV) esindajaid.

