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Ühisprojekti andmed
Ühisprojekti nimetus
Rändrestoranide päev “Lendkala“
Ühisprojekti eesmärgid
Projekti eesmärk on Põhja-Eesti kohaliku toidukultuuri propageerimine koos kohaliku
toidu valmistamise koolitusega, kohaliku toidu pakkumise ja tarbimise propageerimine,
eesmärgiga kutsuda ellu traditsioone kogukonna toidulaua rikastamiseks ning erisugustening mitmekülgsete toitude pakkumiseks külalistele, s.h turistidele, aga samuti ka
piirkonna toitlustajate võrgustiku tekitamine, tarneahela lühendamine ning selle viimine
kogukonna tasandile.
Eesmärgi saavutamiseks vajalike tegevuste kirjeldus tegevuskava elluviimise perioodil
koos ajakavaga
Ühisprojekt koosneb neljast etapist.
Esimeseks etapiks oleks kohaliku motivatsiooni koolitus ja võrgustiku tekitamine, kuhu
kutsutakse Rändrestoranide päeval osalevad restoranid, kohvikud, pubid, toidutared, jms
ettevõtjad meie piirkonnast (kokku ca 20) , pluss üks meisterkokk. Toidukoolitus viiakse
läbi 13.06.2016 Prangli saarel Rootsu Restos, meisterkoka Vladislav Koržetsi juhtimisel,
Teiseks etapiks, ehk tegevuseks on Rändrestoranide päeva toimumine e. kulminatsioon.
09.07. 2016 - Rändrestoranide päeva läbiviimine Rae vallas, Peetri alevikus.
Samas ja samaaegselt toimuval lasteüritusel on kavandatud püstitada Quinessi rekord
pikima küpsisetordi valmistamisel;
08.07.2017- Rändrestoranide päeva läbiviimine Jõelähtme vallas, Neeme külas.
Samaaegselt ja samas kohas viiakse läbi ka Neeme kalurite päeva üritused, mis üheskoos
tekitavad positiivse sünergia ning sarnast lähenemist ja ühistegemist on kavas rakendada
ka edaspidi.
Kolmandaks etapiks on toiduteemaline õppe- ja motivatsioonireis partnerite juurde Lääne
- Virumaale
2017. september - Festivalil osalenud toitlustusettevõtjate ja Festivali
korraldamistoimkonna õppereis naabrite juurde – Lääne-Virumaale, kahe päevane, ca 30
inimest naabritelt saadud kogemustest on üle võetud väärtuslikumad.
Neljandaks etapiks ehk tegevuseks on Ühisprojekti kokkuvõtete tegemine,
Rändrestoranide päeva muutmine traditsiooniks ning jätkusuutlikuks, mis viiakse läbi 2018
aastal: Ühisprojekti kokkuvõtte tegemine ja arenguvõimaluste läbiarutamine Kostivere
mõisas, kus võetakse vastu ühine otsus Rändrestoranide päeva „Lendkala“ igaaastasest
toimumisest ja see muudetakse traditsiooniks. Edaspidiseks jätkusuutlikuks tegevuseks

moodustatakse vastav ettevõtjate võrgustik.

Eeldatavate tulemuste kirjeldus koos selgitustega ühisprojekti laiemast mõjust
tegevuspiirkonnale
Käesolev Ühisprojekt võimaldab väiketootjatel jõuda turule. Väiketootjate püüdlused
kohalikel turgudel on sageli pärsitud turutõrke tõttu, mis ei võimalda edukalt hakkama
saada, tihti end ka äramajandada või kerkivad üles koguni ebaõnnestumised „tänu“
Tallinnale, kui Eesti ühele suuremale tõmbekeskusele, kes näiliselt neelab alla
väikeettevõtjate püüdlused.
Üldjuhul on seni Tallinn tõmmanud potensiaalsed kliendid enda turule, mistõttu piirkonda
ei jää vajalikul määral raha, väikeettevõtetel puudub võrgustik: hinnang põhineb
väikeettevõtjatelt endilt, turismimessidelt ( põhjendus ka riiklikes dok-es).
Põhja-Eesti toidu kuvand on visioonidokumendis määratletud sihtrühmade seas positiivne
ja toidusektori osapoolte (sealhulgas põllumajandustootjate, põllumajandustoodete
töötlejate, kaubandusettevõtete, toitlustus-, kultuuri- ja haridusasutuste,
maaturismiettevõtete ning toidusektoriga seotud riigiasutuste) vaheline aktiivne koostöö
ning ühist eesmärki toetav.
Põhja-Harju Koostöökogu strateegia toetab erinevaid kohaliku toidu arendamisega seotud
tegevusi, mh koostöö arendamist erinevate osapoolte vahel.
Ühisprojektiga on kavandatud panna alus Rändrestoranide päeva „Lendkala“ läbiviimiseks
Põhja-Harjus, saadud tulemuste edaspidisteks rakendamiseks ning ürituse jätkusuutlikuuks
muutmiseks. Rändrestoranide päev „Lendkala“ igaaastane toimumine muudetakse
traditsiooniks. Edaspidiseks jätkusuutlikuks tegevuseks moodustatakse vastav võrgustik,
kes ise seab igaastaselt kokku korraldustoimkonna.
Kahe aasta pärast pole 40%-l sihtrühmast (kogukonna liikmetel) enam tänaseid probleeme,
sest nad on saanud abi (nõuandeid, kuidas paremini majandada), vastavad oskused
omandanud spetsialistidelt.

Projektitoetuse taotleja ja partneri ülesannete kirjeldus
Taotleja või partneri nimi
Tööülesande kirjeldus
MTÜ Põhja-Harju
Põhitaotleja – Tegevuste koordineerimine
Koostöökogu
Love Happens OÜ
Vastutab Rändrestoranide päeva „Lendkala“ korralduse
eest 2016
Rae vald
Hangib sündmuse toimumiseks avaliku ürituse loa ja tagab
rändrestoranide päeva läbiviimiseks vajaliku asukoha ning
esinemislava.. Organiseerib vajaliku elektrivarustuse
võimaluse ja tegeleb liikluskorraldusega piirnevatel
tänavatel või territooriumidel. Korraldab päeva kultuurilise
osa: ansambli RIDER-SWINGERS esinemise, lastele
huvitegevused ja abistab festivali üritust sellel päeval
muude tegevustega (välikäimlad, prügi, jne);
Jõelähtme vald
Hangib sündmuse toimumiseks avaliku ürituse loa ja tagab
Rändrestoranide festivali läbiviimiseks vajaliku asukoha.
Organiseerib elektrivarustuse võimaluse, tegeleb Festivali
liikluskorraldusega. Juhib päeva kultuurilist osa ja abistab

MTÜ Neeme Rannavalve
Selts

Korraldab festivali üritust sellel päeval muude tegevustega
(välikäimlad, prügi, jne);
Koordineerib Neeme kalurite päeva tegevuste ühildumist
Rändrestoranide päevaga “Lendkala“, tekitades positiivse
sünergia kogu üritusele;

Tegevuskava tegevuste elluviimise eelarve kululiigiti1
Jooksvad kulud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1305/2013 artikkel 61 alusel
(personalikulud sh kaudsed kulud, koolituskulud, uuringukulud, tegevuskulud)
Rändrestoranide päev 2016
11 210
eurot
Rändrestoranide päev 2017
10 800
eurot
eurot
eurot
eurot
Toetatav tegevus või investeeringuobjekt
eurot
Vabatahtlik tasustamata töö
Kokku 22 000

eurot
eurot

Rahastamiskava, milles on märgitud ühisprojektis osaleva partneri kavandatav tegevus
ja sellele vastav kavandatav eelarve2
Partneri nimi
Kavandatava tegevuse kirjeldus
Kavandatav eelarve
(€)
Ühisprojekti omafinantseering
2 000
Love Happens OÜ
Rändrestoranide päeva korraldamine 2016 10 000
Jõelähtme vald
Rändrestoranide päeva korraldamine 2017 10 000
Kulud kokku3 22 000
Ühisprojektis osalevate partnerite andmed
Nimi
Love Happens OÜ
Rae vald
Jõelähtme vald
MTÜ Neeme
Rannavalve Selts

Esindaja nimi
Maria Sepper
Kristi Aru
Elle Himma
Sirje Põllu

Kontaktandmed
+372 557 5025
+372 605 6752
+372 53 948 826
+372 60 83 740

Allkiri

Kinnitan, et tegevuskaval esitatud andmed on õiged
Taotleja esindaja nimi
Taotleja esindaja allkiri
Tegevuskava allkirjastamise kuupäev
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Tegevused, millele taotletakse toetust
Märgitakse eelarve, millele toetust ei küsita
3
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