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„“Euroopa

kalandusfondi 2007-2013 rakenduskava“ meetme 4.1.“ Kalanduspiirkondade säästva areng“
raames ning eesmärgiga arendada piirkonna kalasadamaid, otseturustamise võimalusi,
kalandusturismi ning pakkuda koolitusi.

Liikmed
PKAK liikmeskond on 31.12.2011 seisuga 222 liiget, nendest 158 kalandusettevõtjat, 25
ettevõtjat väljastpoolt kalandussektorit, 24 mittetulundusühingut ja 15 kohalikku omavalitsust
2011.a on liikmeskond kasvanud 40 liikme võrra ja ühingust on välja arvatud 1 liige.
PKAK on 2011. aastal pidanud 4 üldkoosolekut.

Juhatus
PKAK juhatus oli kuni 26.05.2011. a toimunud üldkoosolekuni 5 liikmeline, sealt edasi 7
liikmeline. Juhatus koosneb neljast maakonna esindajast ja kolmest kalandussektori
esindajast. Juhatus on pidanud 6 koosolekut, millest 1 on läbi viidud e-posti teel.
Töötajad, büroo
PKAK-is töötab 4 töötajat (juhatuse esimees – käsunduslepingu alusel, tegevjuht – töölepingu
alusel ja meetme koordinaator – töölepingu alusel, koristaja – töölepingu alusel)
PKAK kontor asub Sõpruse 149, Kasepää vald, Jõgevamaa.
Raamatupidamist ostetakse sisse teenusena OÜ Rimester-ilt.

Rahalised vahendid
PKAK peamised rahalised vahendid tulevad EKF meede 4.1 meetme vahenditest ja
liikmemaksudest.
Koostöö
Nelja piirkonna LEADER tegevusgrupi ja PKAK vahel on arendatud Peipsimaa arendamise
teemat, mille käigus leiti piirkonnale 2011. a ühine koordinaator, kes suunab ühtset infot
piirkonna turismiettevõtjate ja teenuse tarbijate vahel ning see toimub ühtse strateegia alusel.

Teavitamine
PKAK teavitamise kanaliks on peamiselt ajaleht „Peipsirannik“, mis ilmub ainukesena Peipsi
piirkonnas kakskeelsena. Ajalehes antakse infot taotlusvoorude avamisest, üldkoosolekute
toimumisest ning muud kalandusalast informatsiooni.
Taotlusvoorude alguse teavitamised, üldkoosolekute kutsed avaldatakse ka kodulehel
www.pkak.ee ning PKAK liikmete meili-listi kaudu.
PKAK tegevusest ja toetuste taotlemise võimalusi tutvustati piirkonna suurematel laatadel
Lohusuus, Võõpsus, Kasepääl ja Lüübnitsas.

Toetused
2011.a. kuulutas PKAK välja 3 taotlusvooru. Taotlusvoorudes oli võimalik jagada 981 330
eurot. Projektivoorudesse esitati kokku 42 projekti. Neist kahe taotlejad esitas avalduse
projekti mittemenetlemiseks ja võtsid projektid tagasi, Juhatus kinnitas neist 27 ja
üldkoosolek neli projekti. Kolm projekti ei saanud kvalifitseerumiseks vajalikku minimaalselt
punktisummat ning kuue projekti rahastamiseks ei jätkunud eelarvevahendeid.
Täpsemat infot vahendite jaotumise osas telgede ja maakondade vahel kajastati peale
taotlusvoorude lõppu PKAK koduleheküljel www.pkak.ee
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