Põllumajandusministri 11. juuni 2009. a
määruse nr 64 ““Euroopa Kalandusfondi
2007–2013 rakenduskava” meetme 1.5
“Sotsiaalmajanduslikud meetmed” raames
toetuse andmise ja kasutamise tingimused
ja kord” lisa 1

SOTSIAALMAJANDUSLIKE MEETMETE TOETUSE AVALDUS1

A-osa
1.

Taotleja ees- ja perekonnanimi2

1.1

3.5.

Taotleja esindaja ees- ja
perekonnanimi
Taotleja isikukood3
Taotleja esindaja isikukood
Taotleja postiaadress ja kontaktandmed
Maakond
Vald või linn
Küla, alev, alevik
Tänav/maja ja
postiindeks
Telefon, faks, e-post

4.

Kood

4.1

01

2.
2.1
3.
3.1.
3.2.
3.3
3.4.

Eesnimi

Taotletava toetuse nimetus

Kalalaeva pardal töötamisest või kutselise püügiga
tegelemisest hoidumine4

Perekonnanimi

Taotletav toetuse summa, EEK

Kuni 156 466 krooni

B-osa

5.

Kalalaev, mille laevapere liige taotleja oli või

on5
5.1.

Kalalaeva registri sisenumber6

6.

Kalalaeval töötatud aeg päevades7

7.

Kinnitan, et asudes tööle kalurina või hakates
tegelema kutselise püügiga 12 kuu jooksul arvates
toetuse väljamaksmisest, kohustun toetuse tagasi
maksma määruse §-s 10 sätestatud tingimuste
kohaselt. 8

Kinnitan, et olen teadlik “Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 1.5
“Sotsiaalmajanduslikud meetmed ” raames toetuse taotluse kohta kehtestatud nõuetest ja
vastan toetuse saamiseks esitatavatele nõuetele. Kinnitan esitatud andmete ja dokumentide
õigsust ja kehtivust ning võimaldan neid kontrollida. Kohustun toetuse saamisele järgneval
viiel aastal vastama järelepärimistele ning küsitluslehtedele. Annan nõusoleku kanda minu

isikuandmed põllumassiivide ja põllumajandustoetuste registrisse
toetuse määramisel ja maksmisel.

__________________________
(allkiri)
___________________________
(taotleja ees- ja perekonnanimi)

ning kasutada neid

(taotluse esitamise kuupäev, kuu ja aasta)

Vastuvõtja allkiri………………………..
1

Sotsiaalmajanduslike meetmete toetuse taotlus koos andmeid tõendavate dokumentidega esitatakse
Ameti taotluste vastuvõtmiseks volitatud ametnikule. Avaldus täidetakse trükitähtedega. Kui taotleja ei
pea mõnda rida täitma, siis märgib ta sellele reale sümboli „X“.
2
Reale 1 märgitakse taotleja ees- ja perekonnanimi.
3
Reale 2 märgitakse reale 1 märgitud isiku isikukood.
4
Toetuse saaja ei tohi asuda tööle kalalaeva pardal ega tegeleda “Kalapüügiseaduse” tähenduses
kutselise kalapüügiga, sealhulgas ebaseadusliku kalapüügiga, 12 kalendrikuu jooksul arvates toetuse
väljamaksmisest.
5
Reale 5 märgitakse meetme 1.1 raames püügilt kõrvaldatud selle kalalaeva nimi, mille laevapere liige
taotleja oli või on.
6
Reale 5.1 märgitakse selle kalalaeva registri sisenumber, millel kalur töötab või on töötanud.
Number algab suurtähtedega EST ja sellele järgneb üheksakohaline arv (kajastatud laeva
kalalaevatunnistusel).
7
Reale 6 märgitakse real 5 märgitud kalalaeval töötamise aeg päevades alates töölepingu sõlmimise
päevast kuni töölepingu lõpetamise päevani (pp.kk.aa – pp.kk.aa).
8
Reale 7 märgitakse „jah“ või „ei“ ning kinnituseks antakse allkiri.
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