Ülevaade taotletud ja rahastatud projektidest (01.02.2019 seisuga)
Projekti nimi
Meede,
Eelarve Sh toetus
Sh OF
rahastaja ja fond
Laeva-Palupõhja
tee
rekonstrueerimine

Tabivere tööstusala
arendamine

Piirissaare
digitaalne
infrastruktuur

Projekti eesmärk

Märkused

Tööstus- ja
ettevõtlusalade
juurde avaliku
tugitaristu
arendamise
toetamine
EAS (RTK) PKT
Euroopa
Regionaalarengu
Fond
Tööstus- ja
ettevõtlusalade
juurde avaliku
tugitaristu
arendamise
toetamine
EAS (RTK) PKT
Euroopa
Regionaalarengu
Fond

155
931,00

132 541,35

23 389,65

Projektiga
rekonstrueeritakse
Laeva-Palupõhja tee,
millega likvideeritakse
kitsaskohad, mis on
seotud teelõiku
läbivate ettevõtete
piirkonnaga.

Projekti periood
01.05.2018 –
01.05.2020

848
769,00

721 453,65

127 315,35

Projekti periood
03.09.2018 –
30.10.2020

Väikesaarte
programm
EAS (RTK)

2 411,10

2 049,00

362,10

Tabivere tööstuspargi
arendamise
eesmärgiks on
ettevõtluse tekke ja
arengu soodustamine.
Projektiga
parandatakse ja
täiendatakse
tööstusala
infrastruktuuri.
Planeeritavate
tegevuste hulka
kuuluvad vee- ja
kanalisatsioonitrasside
rajamine (sh. tuletõrje
veevõtusüsteemide
võrgu toiteliini
rajamine),
juurdepääsutee
rekonstrueerimine ja
rajamine, jalakäijatele
juurdepääsutunneli
rajamine, tööstusala
turundamine
Projekti üldine
eesmärk on aidata
kaasa Piirissaare
kogukonna
elujõulisuse
jätkusuutlikule
säilimisele
võimaldades saare
püsielanikel sooritada
elektroonilisi tehinguid
saare igas külas ja olla

Projekti periood
30.04.2018 31.03.2019

Rahastaja logo

Päästevõimekuse
suurendamine
Piirissaarel

Väikesaarte
programm
EAS (RTK)

36 790,00

31 271,50

5 518,50

interneti kaudu
võimeline tegema
saarel ka kaugtööd.
Oluline on parandada
saare andmeside
võimalusi ka saare
haldustöö ja
teenuskeskuse tarbeks.
Kolme wifi tugijaama
paigaldus.
Projekti peamine
eesmärk on tagada
esmased vajadused
päästeteenuse
paremaks osutamiseks
Piirissaarel läbi
kaasaegse
päästevarustuse
olemasolu
päästetööde kiireks
alustamiseks ja
teostamiseks. Seetõttu
planeeritakse projekti
raames saarele
paigaldada neli
tuletõrjevarustuse
kappi, kaks Piiri ja üks
nii Saare kui Tooni
külas. Kapi varustuses
on tuletõrjepump,
tuletõrje voolikud ning
armatuur, mida
kasutatakse voolikute
ja teiste töövahendite
ühendamiseks,
kustutusvee
hankimiseks,
juhtimiseks ja
vooluhulga
reguleerimiseks
joatorudega. Samuti
tuleb tagada
elektrikatkestuse puhul
energia olemasolu
generaatorite näol.

Projekti periood
15.08.2018 –
30.08.2019

Tere tulemast
Piirissaarele III

Peipsiveere
programm
EAS (RTK)

9 422,00

8 004,00

1 418,00

Vooremaa looduse
digiõppeklass

Kaasaegse ning
uuendusliku
õppevara
arendamine ja
kasutuselevõtt
Innove nn Klass+
Euroopa Sotsiaalfond

91 396,54

91 396,54
(100%)

-

Tabivere Põhikooli
õppehoone
rekonstrueerimine

Perioodi 2014-2020
põhikooli
õppehoonete
investeeringute kava
Euroopa
Regionaalarengu
Fond

3 007
521,98

2 556 393,68

451 128,30

Projekti tulemusena
tugevneb Piirissaare
kui turismi sihtkoha
kuvand ja juba
toimivad üritused
kinnistuvad nii
kogukonna kui ka saare
külastaja
ajagraafikusse. Saarel
toimub kolm avalikku
suveüritust. Lisaks
võimaldab täiendav
trükis lisada värsket
informatsiooni
Piirissaare uute
külastuskohtade kohta
ja ka annab turistile
kätte hea Piirissaare
kaardi.
Kõigi Tartu valla viie
kooli ühisprojekt
tõhusaks koostööks
ning ühisõppematerjali
kasutamiseks. Projekti
läbivaks teemaks on
pakkuda kõikidele
Tartu valla koolidele
võimalust uurida
piirkonna eripärast
looduspärandit,
Vooremaa pinnavorme
ja veestikku.
Soetatakse digitaalsed
õppevahendid
ühiskasutuseks ning
viiakse läbi õpetajate
nüüdisaegse
õpikäsitluse
täiendõppe programm.
Toetust saanud
põhikooli õppehoone
on terviklikult
lahendatud ja seal on
nüüdisaegsed
õppetingimused.

Projekti periood
01.05.2018 –
31.10.2018

Projekti periood
01.06.2018 31.05.2022

Piirissaare
matkarajad ja
puhkeplatsid

Peipsiveere
arenguprogrammi
2018. aasta
tegevuskava
EAS (RTK)

18 823,53

16 000,00

2 823,53

Peipsimaa ja
Vooremaa
väiketootjate
võrgustike ühised
arendus- ja
turundustegevused

Tartumaa
Arendusselts ja PRIA
LEADER programm
meede 3.2 Regionaalse ja
rahvusvahelise
koostöö edendamine

50 000,00

25 000,00

20 000,00
(Tartu
vald)
5 000,00
(Peipsiääre
vald)

Piirissaare matkaraja ja
puhkeplatsi projekt
keskendub saart
külastavatele
turistidele mõeldud
liikumisradade
mitmekesistamisele ja
puhkepaikade
loomisele, mis tekitab
võimaluse kohalikel
ettevõtlikel inimestel
pakkuda rohkem
erinevaid
turismiteenuseid,
pikendada külastajate
saarel viibimise aega,
tutvustada saare
eripärast loodust.
Matkaradade ja
puhkepaikade viimine
küladest eemale loob
eeldused kohalike
elanike häirimatu
elutegevuse ja rahu
tagamiseks.
Ühisprojekti
eesmärgiks on Tartu,
Peipsiääre, Jõgeva ja
Mustvee valla üleste
turismisihtkohtade ehk
ettevõtjate võrgustike Vooremaa ja
Peipsimaa - koostöö
suurendamine ja
konkurentsivõime
tõstmine. Projekti
tulemusel luuakse
Vooremaal ettevõtjate
võrgustik, et panna
alus regulaarsetele
koostöötegevustele
selles piirkonnas. Kavas
on Voorema ja
Peipsimaa võrgustike
ühised arendus- ja
turundustegevused
piirkonna nähtavuse ja
konkurentsivõime
suurendamiseks.

Tegemist
eeltaotlusega,
mis rahuldati.
Toimub
esitamine
põhitaotlusvooru.

Projekti koostas
Kaidi Randpõld,
koordinaator
Kadi Ploom

Tila külas Kuusisoo
tööstusala teede
investeeringutoetus

MKM Kohalike teede
investeeringutoetus

256 000.-

100 000.-

156 000.-

Eesmärgiks on
renoveerida tööstusala
teelõik mahus ca 735
m

Projekti periood
kevad 2019 – suvi
2020

Lähte terviseradade
väljaarendamine

KUM regionaalsete
tervisespordikeskuste
arendamine

320 000.-

160 000.-

160 000.-

Projekti eesmärk on
Lähte radade
edasiarendamine
täiskomplekssusega
tervisekeskuseks,
tagamaks võimekus
rahvatervise
mitmekülgseks
edendamiseks
ja aktiivse vaba aja
veetmiseks.

Projekti periood
01.01.2019 –
31.12.2022

Väikelahendused
HEV õpilaste
integreerimiseks
tavakoolidesse”
Innove

Max maht
Tartu vallale
74 941,00

15%

Taotluse
planeerimine
Esitatud jaanuaris
2019, menetluses

KOVi
hoolekandeasutuste
hoonetes
energiatõhususe ja
taastuvenergia
kasutuse
edendamine
RTK

Max maht
Tartu vallale
150 892,50
(tuleneb hoone
kogumahust ja
sotsiaalkeskuse
osast – 450
ruutmeetrit
2240st) + 30%
muule

57%
(kindel
määr
antud
rahastaja
poolt)

Toetuse andmise
eesmärk on
suurendada
üldhariduskoolide
valmisolekut
rakendada kaasava
hariduse põhimõtteid,
mille kohaselt üldjuhul
õpib haridusliku
erivajadusega õpilane
elukohajärgses koolis
ning võimalusel
tavaklassis osaliselt või
täielikult.
Avaliku sektori
hoonetesse tehtavate
investeeringute kaudu
energiatõhususe
parandamine,
kasvuhoonegaaside
heite vähendamine,
hoonesse tarnitud
energia ja hoone
ülalpidamiskulude

Planeeritud
taotlused
Tartu valla koolides
hariduslike
erivajadustega
õpilastele vajaliku
sisustuse ja
seadmete ost ning
ehitustööd

Tabivere
Sotsiaalkeskuse
energiatõhususe
tõstmine

Voor avatud
18.10.18 –
30.04.19

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi haldusalale
on eraldatud 2019. aastal 6 miljonit eurot
kohalike teede hoiuks. Investeeringutoetust
eraldatakse kooskõlas liiklusseaduse §11
lõikega 5 ja riigieelarve seaduse §-ga 50
majandus- ja taristuministri 19.10.2017.
aasta määruse nr 53 „Kohaliku tee
ehitamiseks juhtumipõhise
investeeringutoetuse andmise põhimõtted“
(edaspidi määrus) alusel.
Kultuuriministeeriumi määrus „Regionaalsete
tervisespordikeskuste väljaarendamise toetus
perioodil 2019–2022“

hooneosale
218 064.-

Tabivere
mõisapargi
välijõusaal

Jõgevamaa
Koostöökoda LEADER
PRIA meede 2.2.2
Kogukondade
investeeringud
Vooremaa piirkonnas

10 795,92

9716,32

1079,60

Piirissaare Põhja
kanali
puhastustööd

Peipsi
Kalanduspiirkonna
Arendajate Kogu m
3.3. tegevussuund 5

129 600.-

45 000.-

84 600.-

Tabivere
Sotsiaalkeskuse
teenuskohad

SOM „Taotlusvoor
teenusekohtade
kohandamiseks
dementsusega
inimestele“

Selgub

Väikesaarte
programm
EAS (RTK)

35 268,00

Taotlus, kus vald
on OF panustaja
Piirissaare kaupluse
renoveerimine

vähendamine,
taastuvenergia
kasutuse edendamine
ning avaliku sektori
suure energiakuluga
hoonete vähendamine
Projektiga luuakse
Tartu valda Tabivere
alevikku
uued mänguplatsid,
mis arvestavad
erinevas
vanuses laste ja noorte
vajadusi.
Projekti eesmärgiks on
tagada juurdepääs
Piirissaare sadamasse
ja (kalurite)
randumiskohtadesse
saare põhjarannikule
väljuva kanali kaudu.

Projekti periood
01.01.2019 –
31.12.2019

Projekti periood
01.01.2019 –
30.09.2020

Projekti periood
kuni 31.12.2019

29 977,00

5 291,00

Poe renoveerimine
nõuetekohaseks.

Projekti periood
01.09.2017 –
31.12.2018

