Rahvusvaheline koostööprojekt 30 MIILI
Projekt 30MIILI (“Väikesadamad iga 30 miili kaugusel – elavdatud veeturismi teenuste
arendamine Soome lahe idaosas“) on suunatud teenuste kvaliteedi ja ohutustingimuste
tõstmisele väikesadamates. Projekti peamiseks ideeks on luua koostöö võrgustik sadamatest,
mis asetsevad üksteisest kuni 30 meremiili kaugusel. Koostöövõrgustik aitab kaasa
väikesadamate atraktiivsuse tõstmisele. Projekti teostamise aeg: 2015-2018.
Projekti tulemusena on loodud väikesadamate ring Soome lahe idaosas. Sadamate tegevused
on suunatud jätkusuutlike teenuste arendamisele. Samuti keskenduvad projekti partnerid
turundustegevuste arendamisele, mis aitavad kaasa teadlikkuse tõstmisele piirkonna
väikesadamate ning veeturistidele pakutavatest teenustest. Tänu projekti partnerite
ühistegevuste teostamisele paraneb osutatavate teenuste kvaliteet väikesadamates.
Potentsiaalsed külastajad saavad rohkem informatsiooni väikesadamate kohta, mis asuvad
Soome lahe idaosas. Efektiivne turundus soodustab soodsate tingimuste loomist ettevõtluse
arenguks, mille tulemusena tõuseb teenuste kvaliteet 12 väikesadamas. Uus väikesadamate
ring muutub atraktiivseks tervikuks veeturistidele. Tehtud parendused aitavad tõsta uutes
investorites ja ettevõtjate huvi väikesadamate arendamise vastu, mis omakorda aitab tõsta
turistide külastatavust regioonis.
Projekti tulemused Narva-Jõesuus: rajatud vee-, elektri- ja reovee käitlemise süsteemid,
rekonstrueeritud linnakai, ehitatud sadamahoone ja tankla, paigaldatud ilmajaam, loodud
sadama koduleht. Sadamahoones on tööruumid, saun, dušš, tualett, laoruum. Külastajad
saavad kasutada Wi-Fi teenust. Sadama seina peale on paigaldatud sadama ala kaart. Lisaks
viidi projekti raames läbi loenguid ja tehti praktilisi harjutusi teemadel „Esmaabi andmine
Narva-Jõesuu sadamas” ja „Veeohutus“.
Ehitustöid tegid AS EVIKO (sadama hoone) ja BauEst OÜ (linnakai), omanikujärelevalve
teenust osutas AS Infragate Eesti.
Keskläänemere programm toetab Narva-Jõesuu linna 212 500 euroga. Narva-Jõesuu
linna omafinantseerimine on 37 500 eurot, millele lisandub veel mitteabikõlbulik
omafinantseering 276 000 eurot.
Projekti partnerid: Kotka Merenduse uurimisassotsiatsioon Merikotka, Soome | Kymenlaakso
rakendusmehaanika ülikool, Soome | Helsingi ülikool, Soome | Cursor AS, Soome | Posintra

AS, Soome | Ida-Viru Ettevõtluskeskus, Eesti I MTÜ Eisma sadam, Eesti I Viimsi
omavalitsus, Eesti I Eesti meremuuseum, Eesti I Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika
Amet, Eesti I Narva-Jõesuu Linnavalitsus, Eesti.
Keskläänemere programm 2014-2020 rahastab piiriülese koostöö projekte Keskläänemere
piirkonnas. Programmis osalevad Soome (sh. Åland), Eesti, Läti ja Rootsi.
Keskläänemere programm 2014-2020:www.centralbaltic.eu
Rohkem infot:
Projekt «Väikesadamad iga 30 miili kaugusel – elavdatud veeturismi teenuste arendamine
Soome lahe idaosas / 30 MIILI»: //www.merikotka.fi/projects/30miles/?lang=en .
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