Kodukant Läänemaa LEADER koostööprojektitoetuse taotlus (esitatud 2016)
Pealkiri: Kohalik toit kättesaadavaks 2016
Üldine eesmärk:
1. Kolmepoolselt tegevusgruppide piirkonnas toiduturu majandusliku jätkusuutlikkuse ja
toiduturu väiketootmise ja töötlemise laiendamine ja kvaliteedi arendamine.
2. koostöövõrgustike arendamine (koostegev Läänemaa)
3. Inimkapitali arendamine (jätkusuutlik Läänemaa)
4. Uudsete lahenduste rakendamine (omanäoline Läänemaa)
5. Piirkonnas on arenenud kohalikul eripäral ja kultuuripärandil põhinev ettevõtlus
OTSESED EESMÄRGID JA TULEMUSED:
1. Õppereisi läbiviimine toidutootjate ja tarbijate koostöövõrgustiku koostöö arendamine ja
kogemuste jagamine partneritega Pärnu Lahe Partnerluskogu piirkonnas koos
partnerlusorganisatsioonidega Hiidlaste Koostöökogu ja Pärnu Lahe Partnerluskogu (liitub
hiljem)
TULEMUS: Projektis osalenud 30 Läänemaa tootjat-tarbijat on saanud kogemusi partneritelt,
osalenud jagavad infot toiduvõrgustikus, tugevneb ja laieneb toiduvõrgustik Läänemaal
Horisontaalne eesmärk: 1.arenenud on koostöövõrgustik- koostegev Läänemaa
2. Toidutootjate- ja-töötlejate praktiseerimine väiketootjate- ja töötlejate juures nii kodu- kui
koostööpartnerite piirkonnas inimkapitali arendamiseks
TULEMUS: Projektis osalenud 30 Läänemaa tootjat/töötlejat on saanud praktiseerimisel
uued töövõtted, uued tehnoloogiad ning asuvad neid rakendama
Horisontaalne eesmärk: 2. Inimkapitali arendamine, jätkusuutlik Läänemaa
3. Viiakse läbi Läänemaa Talutoidu festival, meisterkoka õpitoad (2) uudse lahendusena
Läänemaa toiduvõrgustiku propageerimiseks, tugevdamiseks, turunduseks ning ettevõtete
kasumlikkuse parandamiseks
TULEMUS: Tootjad-töötlejad (30) koostöös on läbi viidud Läänemaa Talutoidu festival,
mille tulemusena on tootjad tarbijatele (klientidele) lähemale toodud ja nad tootjatetöötlejatega kokku viidud. Loodud on esmased kokkulepped tarneteks. Suureneb toidutootjate
ja –töötlejate käive. Festivalil osaleb ca 200 külastajat.
4. Projekti tulemusena valmib vähemalt 3 uut või uue kvaliteediga toidutoodet
Horisontaalne eesmärk: 3. Uudsete lahenduste rakendamine (omanäoline Läänemaa)
Projekti partnerid: Pärnu Lahe Partnerluskogu ( www.plpp.ee) ja Hiidlaste Koostöökogu (
www.kogu.hiiumaa.ee)
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