
Lisa 4. Indikaatorid 
 
 
• Harjumaa väikesadamad on kaasaegse arenenud taristuga. 

1) Sadamates on head lossimis- ja jahutustingimused. 
Indikaator: sadamates kvaliteediketi komponentide olemasolu 4 aasta möödudes strateegia 
rakendamise algusest: 
- Harjumaa viies (5) sadamas on kala maale toomiseks vajalikud seadmed ja vahendid, 
- Harjumaa viies (5) sadamas on jäämasin ja/või jahutusseadmed. 
Allikas: projektide seire. 
 

2) Kalurite töötingimused on head ja kaasaegsed. 
Indikaator: ehitatud või parendatud on vähemalt üks kalurite olmeruum. Allikas: projektide seire. 
 

3) Sadamad on võrgustunud ühisteks tegevusteks. 
Indikaator: ühine kogumislogistika. Allikas: esmakokkuostu kviitungid. 
 

4) Sadamad elavdavad piirkonna majanduselu. 
Indikaator: sadamates osutatakse vähemalt 3 (kolm) tasulist teenust. Allikas: uuring. 
 
• Kaladel on paremad ellujäämistingimused taastatud kudemispaikade näol. 

1) Kalavarude säilimine 
Indikaatori määrab pädev kalandusteadlane järelhindamise käigus (määrus: Kalanduspiirkonna 
kohaliku arengu strateegia rakendamine).  
 

2) Kalasaakide säilimine 
Indikaatori määrab pädev kalandusteadlane järelhindamise käigus (määrus: Kalanduspiirkonna 
kohaliku arengu strateegia rakendamine). 
 
• Rannakalur saab kvaliteetse toodangu eest väärikat hinda .  

1) Kala väärindamine ja turustamine, mh eksport, suurendab kaluri tulu 20%. 
Indikaator: toetusesaaja aruandeperioodi müügitulu on perioodi lõpuks kasvanud vähemalt 20%. 



Allikas: uuring.  
 

2) Piirkonna mikroettevõtete töötlemise ja transpordi tingimused vastavad toidu ohutus- ja 
muudele nõuetele. 

Indikaator: teavitatud ja/või tegevusloaga ettevõtteid on vähemalt 10 (kümme). Allikas: Veterinaar- 
ja Toiduamet, uuring.  

3) Tootearendus on pidev protsess, olemasolevaid tooteid uuendatakse ja täiustatakse. 
Indikaator: uuenduslikke elemente sisaldavatest projektides vähemalt 2 (kaks) saavad hindamisel 
uuendusliku kriteeriumi hindeks 3 või 4. Allikas: projektide seire. 
 

4) Edukamaks turustamiseks on olemas sertifikaadid. 
Indikaator: piirkonnas kaustusele võetud vähemalt 1 (üks) sertifikaat.  Allikas: uuring.  
 
• Rannakülade ettevõtlus on mitmekesine ja toetab kohaliku kogukonna arengut.  

1) Indikaator: toetusesaaja aruandeperioodi müügitulu on perioodi lõpuks kasvanud 
vähemalt 20%. Allikas: uuring.  

2) Uued tooted ja teenused on innovaatilised 
Indikaator: uuenduslikke elemente sisaldavatest projektides vähemalt 2 (kaks) saavad hindamisel 
uuendusliku kriteeriumi hindeks 3 või 4. Allikas: projektide seire. 
 

3) Teenindusettevõtete ruumid vastavad teenuste tingimustele. 
Indikaator: toetusesaaja aruandeperioodi müügitulu on perioodi lõpuks kasvanud vähemalt 20%. 
Allikas: uuring. 

4) Sinine majanduskasv piirkonnas. 
Indikaator: ettevõtete uutest tegevusaladest vähemalt 3 (kolm) kuuluvad sinise majanduse 
sektoritesse. Allikas: uuring. 
 
• Meie väärtusliku elukeskkonnaga rannakülades tegutsevad aktiivsed ja tegusad inimesed. 

1) Randlased on aktiivsed ja tegusad 
Indikaator: Perioodi jooksul ellu viidud vähemalt 1 (ühe) ühistegevuse projekti tulemusi on piirkonnas 
rakendatud. Allikas: tagasisideuuring. 
 

2) Traditsioonid jätkuvad kohanedes muutustega 
Indikaator: Uuenduslikke elemente sisaldavatest projektides vähemalt 2 (kaks) saavad hindamisel 
uuendusliku kriteeriumi hindeks 3 või 4. Allikas: projektide seire. 



 
3) Rannakülade naised ja noored on kaasatud kalanduskogukondade rolli suurendavatesse 

ühistegevustesse 
Indikaator: Kalanduskogukondade olulisust suurendavaid üritusi korraldatakse vähemalt kord aastas. 
Allikas: projekid seire. 
 

4) Piirkonnas on rannakultuuri toetav infrastruktuur 
Indikaator: ehitatud või parendatud on vähemalt 1 (üks) hoone või hoone osa rannakultuuri  
edendamiseks. Allikas: projektide seire. 
 
• Kalanduspiirkonnas viiakse ellu uuenduslikke praktikaid, edendatakse rannakülade arengut ja 
kaasaegsust. 

1) Koostöö 
Indikaator: Perioodi jooksul ellu viidud koostööprojektide tulemusi on piirkonnas rakendatud. Allikas: 
tagasisideuuring. 
 

2) Võrgustiku loomine 
Indikaator: Perioodi jooksul ellu viidud rahvusvaheliste ühisprojektide tulemusi on piirkonnas 
rakendatud. Allikas: tagasisideuuring. 
  

3) Inimkapitali arendamine 
Indikaator: Perioodi jooksul ellu viidud koolitusprojektide tulemusi on piirkonnas rakendatud. Allikas: 
tagasisideuuring. 
 
 
 


