Põllumajandusministri 24. aprilli 2008. a
määruse nr 38 ““Euroopa Kalandusfondi
2007–2013 rakenduskava” meetme 4.1
“Kalanduspiirkondade säästev areng” raames
toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja
kord”

lisa 4
KALANDUSPIIRKONDADE SÄÄSTEV ARENG
VORM
1. Mittetulundusühing
1.1
1.2
1.3

Mittetulundusühingu nimi
Mittetulundusühingu
registrikood
Mittetulundusühingu esindaja
ees- ja perekonnanimi

Perekonnanimi

Eesnimi

STRATEEGIA VÄLJATÖÖTAMISE TEGEVUSKAVA
2. Tegevusgrupi kirjeldus
2.1

2.2

2.3

3.

Tegevusgrupi lühikirjeldus:
1) piirkonna kalandussektori suuruse analüüs ja kalandussektori ettevõtjate osalusprotsent
tegevusgrupis tegevuskava esitamise ajal;
2) tegevusgrupi liikmete kogemus kohaliku algatuse ja koostööprogrammide rakendamisel.
Tegevusgrupi haldamise funktsionaalsuse lühikirjeldus:
1) kavandatav palgaliste töötajate arv, nende töökoormus ja ülesanded;
2) haldus- ja finantssuutlikkuse tagamine abi haldamiseks;
3) kavandatavad või juba kasutuses olevad tööruumid, nende omandivorm.
Tegevusgrupi juhtimisstruktuuri lühikirjeldus:
1) töö korraldamine, sh juhatuse töökorra kirjeldus;
2) tegevusgrupi tegutsemise alused (koos viidetega asutamislepingule ja põhikirjale);
3) partnerluspõhimõtete tagamine.
Tegevusgrupi eelarve
Kood

1.1.1
1.1.2

1.1.3

2

1.1.4

Tegevusgrupi tegevused ja abikõlblik kulu

2

Personalikulud
ja tegevusgrupi juhatuse liikme või töötaja lähetuse kulud
Üldkulud
Tegevusgrupi tööruumi kontoritehnika ja sisustuse ostmise
või kapitalirendi kulud; tööruumi parendamise, sellega
seotud maaala korrastamise ja viitade paigaldamise kulud,
sh kulu, mis kaasneb “Kalandusturu korraldamise seaduse”
§ 198 lõike 3 punktis 11 sätestatud kohustuse täitmisega.
Veebilehe loomise, haldamise ja arendamise kulud.
Infomaterjali koostamise ja trükkimise kulud
Tegevuste loetelu:
1.
2.
…

Rahastamise
Kavandatav
allikas
summa
1
EKF omaosalus
aastas
osalustasud

*

*

*
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1.2.1

Eksperdi või väliseksperdi teenuse kulud sõlmitud lepingu
kohaselt, sealhulgas eksperdi lähetuse kulud. Asjakohase
oskusteabega isikult või asutuselt strateegia väljatöötamisega
seotud uuringu või eksperthinnangu tellimise kulud
Uuringu, eksperthinnangu vms teema ja loetelu:
1.
2.
…

*

*

*

*

*

*

Koolituse, seminari ja infopäeva korraldamise kulud,
sealhulgas ruumi ja esitlustehnika rentimise kulud ning
esineja ja moderaatori töötasu
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1.2.2

1.3.1

Koolituse, seminari, infopäeva vms teema ja loetelu:
1.
2.
…
Riigisisesel ja välisriigis toimuval seminaril, konverentsil,
messil või õppereisil osalemise kulud, sh osavõtutasu ning
riigisisese lähetuse ja välislähetuse kulud.
Rahvusvahelise koostöö raames Euroopa Liidu liikmesriigi
väliskülalise vastuvõtuga seotud kulud

Kokku
Selgitused

Allkiri

Taotleja või tema esindaja ees- ja perekonnanimi
Kuupäev
1

Kulude jaotust tegevuste vahel, mis on tähistatud koodiga 1.1.1–1.1.4, võib strateegia ettevalmistamise ajal muuta
15% ulatuses. Koodiga 1.2.1, 1.2.2 ja 1.3.1 tähistatud tegevuste puhul ei ole eelarve summad siduvad.
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Koodiga 1.1.4 tähistatud lahtrisse märgitakse teavitamisega seotud tegevuste loetelu.
3

Koodiga 1.2.1 tähistatud lahtris loetletakse kavandatava asjakohase oskusteabega spetsialistilt, organisatsioonilt või
asutuselt tellitava strateegia väljatöötamisega seotud uuringu ja eksperthinnangu teemad.
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Koodiga 1.2.2 tähistatud lahtrisse märgitakse kavandatavate ürituste (koolitus, seminar ja infopäev jms) loetelu ja
teema.
* tärniga tähistatud lahtreid ei täideta.
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