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MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu (PKAK) moodustati 28. mai
2008.a. Ühing on eraõiguslik juriidiline mittetulunduslik isik ja oma tegevuses juhindub
Eesti Vabariigi seadusandlusest, „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014-2020
rakenduskava“ meetme „Kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia rakendamine“
tingimustest ja korrast ning käesolevast põhikirjast.
Ühingu

põhieesmärk on Peipsi kalanduspiirkonna säästev arendamine

läbi

strateegia väljatöötamise ja strateegiast lähtuvate tegevuste kaudu, sihtrühma
teavitamine toetuse saamise võimalustest ja projektitaotlejate nõustamistegevus.

Liikmed
Tegevusgrupi liikmeid oli 31. detsember 2017. a seisuga 115. Huvirühmade järgi
jagunevad liikmed järgnevalt:
1) kohaliku omavalitsuse üksused ning riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuse
enamusosalusega või liikmelisusega eraõiguslikud juriidilised isikud - 9;
2) kalandussektori füüsilisest isikust ettevõtjad - 30;
3) kalandussektori juriidilisest isikust ettevõtjad - 39;
4) ettevõtjad, kes tegelevad majandustegevusega muul tegevusalal kui kalapüügi- või
vesiviljelustoodete tootmine või töötlemine - 12;
5) muud füüsilised ja juriidilised isikud - 25.
2017. aasta jooksu arvati ühingust välja või lahkus omal soovil 10 liiget, ühingusse
astus 5 uut liiget. Piirkonna kohalike omavalitsuste arv vähenes peale 2017. aasta
haldusreformi 22-lt (neist 20 ühingu liikmed) üheksale.
PKAK on 2017. aastal pidanud 3 üldkoosolekut.

Juhatus
PKAK juhatus on 7 liikmeline. 18.05.2017. a toimus juhatuse valimine. Juhatus on
pidanud 7 koosolekut.
Töötajad, büroo
PKAK-is töötas 2017. aastal 5 töötajat (juhatuse esimees – 1,0 kohta, tegevjuht – 1,0
kohtat; meetme koordinaator – 0,2 kohta; raamatupidaja – 0,2 kohta, koristaja – 0,1
kohta).
PKAK kontor asub Sõpruse 149, Kasepää, Mustvee vald, Jõgevamaa.

Rahalised vahendid
Tegevuskulud rahastati 2017. a Euroopa Merendus ja Kalandusfondi (EMKF) meetme
3.2 vahenditest ning liikmemaksudest.
Koostöö
Nelja piirkonna Leader tegevusgrupi ja PKAK vahel on arendatud Peipsimaa teemat,
mille käigus leiti piirkonnale 2011. a ühine koordinaator (MTÜ Peipsimaa Turism
juhataja), piirkonna turismialaseks arendamiseks käib koos Peipsimaa koostööfoorum.
2017. aasta viidi algatusrühma poolt läbi EMKF meede 3.4 toel järgmised
koostööprojektid:
1. Peipsi ja Võrtsjärve kalanduspiirkondade arendamine läbi koolituse ning Šotimaa
näitel – toetus 23 491,31 eurot.
2. Eesti Toidumess „Sööma!“ osalemine – toetus 5 429,33 eurot.
3. Saaremaa ja Peipsi kalanduspiirkonna vastastikused õppereisid – toetus 4 204,31
eurot.
Alustati projektidega, mille tegevus veel kestab:
1. Peipsimaa sihipärane turundamine 2016-2019
2. Peipsi Järvefestival 2017-2018

Teavitamine
PKAK teavitamise kanaliks on peamiselt ajaleht „Peipsirannik“, mis ilmub ainukesena
kogu Peipsi piirkonnas kakskeelsena. Ajalehes anti infot üldkoosolekute toimumisest,
koostööprojektide läbiviimisest ning üldist kalandusalast informatsiooni.
Üldkoosolekute ja teiste ürituste kutsed ning muu informatsioon avaldatakse jooksvalt
kodulehel www.pkak.ee ning PKAK liikmete e-posti listi kaudu.

Strateegia rakendamine
2017.a. toimus neli taotlusvooru (EMKF meede 3.3) kuhu esitati 63 taotlust.
III vooru esitati 45 projektitaotlust (millest üks võeti taotleja avalduse alusel tagasi)
kokku 0,925 milj. € ulatuses. Üks taotlus ei ületanud hindamises kvalifitseerimiseks
vajalikku lävendit, seitsme taotluse rahastamiseks ei jätkunud eelarvevahendeid.
PKAK tegi ettepaneku rahastada 36 taotlust toetusega 0,697 milj €. PRIA määras
toetuse 36 taotlusele toetusega 0,689 milj. € (abikõlblik summa kokku 1,024 milj. €).

IV vooru esitati neli projektitoetuse taotlust toetusega 0,029 milj. €, PKAK poolt
ettepanek rahastada neist neli, toetusega 0,029 milj €, PRIA määras toetuse projektile
toetusega 0,028 milj € (abikõlblik summa kokku 0,037 milj €).
V vooru esitati 13 projektitaotlust (millest üks võeti taotleja avalduse alusel tagasi)
kokku 0,296 milj. € ulatuses. Neli taotlus ei ületanud hindamises kvalifitseerimiseks
vajalikku lävendit, ühe taotluse rahastamiseks ei jätkunud eelarvevahendeid. PKAK
tegi ettepaneku rahastada seitse taotlust toetusega 0,210 milj €. PRIA määras toetuse
seitsmele taotlusele toetusega 0,210 milj. € (abikõlblik summa kokku 0,321 milj. €).
VI vooru esitati üks projektitoetuse taotlus, PKAK tegi ettepaneku rahastada taotlus
toetusega 0,030 milj. €. PRIA määras toetuse ühele taotlusele toetusega 0,030 milj. €
(abikõlblik summa kokku 0,030 milj. €).
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