Põllumajandusministri 22. veebruari 2008. a
määrus nr 14 „„Euroopa Kalandusfondi 2007–
2013 rakenduskava” meetme 3.4 „Uute turgude
arendamine ja reklaamikampaaniad” raames
toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja
kord”
lisa 1
(põllumajandusministri 02. mai 2013. a määruse nr 37 lisa 1 sõnastuses)

AVALDUS
A-osa: Andmed taotleja kohta
Taotleja nimi
Registrikood
Esindaja ees- ja perekonnanimi
Esindaja isikukood
Käibemaksukohustuslaseks
registreerimise number
Aadress

Maakond
Vald/linn
Alevik/küla
Postiindeks

Telefon
Faks
e-post
Taotluse menetlemise ajaks määratud
kontaktisik (ees- ja perekonnanimi,
postiaadress, telefon, faks, e-post,
ametikoht)

Toetatav tegevus, mille alla projekt
kuulub1

Projekti nimetus
Projekti elluviimiseks taotletav toetuse
abikõlblik summa
Projekti kavandatav elluviimise aeg

1

B-osa: Projekt
Reklaamikampaania korraldamine
Tarbija- ja turu-uuringu
korraldamine
Messil või näitusel osalemine

Alguskuupäev

Lõppkuupäev

Valida välja toetatav tegevus, mille alla projekt kuulub, ja märkida see ristiga.

Projekti sisu

Projekti elluviiva ettevõtja nimi ( kui
projekti ei vii ellu taotleja)
Projekti elluviiva ettevõtja aadress
Projekti elluviiva ettevõtja
kontaktandmed
(telefon, faks, e-post)
Kinnitan, et taotleja juhatuse liige ei oma
osalust töö teinud või teenust osutanud
juriidilises isikus ega kuulu töö teinud
või teenust osutanud juriidilise isiku
juhatusse või nõukokku.2
Kinnitan, et kavandatava projekti kohta,
mille kohta taotletakse programmi
raames toetust, ei ole saadud ega taotleta
toetust riigieelarvelistest, Euroopa Liidu
või välisabi vahenditest.2
Kinnitan, et tulevane projekti elluviija
vastab toetuse kasutamise kavas esitatud
nõuetele.2
Kinnitan,
et
olen
varem
riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või
välisabi
vahenditest
saadud
ja
tagasimaksmisele kuulunud
summa
tagasi
maksnud
või
toetuse
tagasimaksmise ajatamise korral tasunud
tagasimaksed ettenähtud tähtpäevaks ja
summas.2

2

Kinnitamiseks kirjutatakse allkiri paremasse kasti.

Kinnitan, et taotleja või tema üle
valitsevat mõju omava isiku suhtes ei ole
algatatud
likvideerimisvõi
2
pankrotimenetlust.

C-osa: Taotleja kinnitus
Kinnitan oma allkirjaga, et olen teadlik taotluse kohta kehtestatud nõuetest ja vastan toetuse
saamiseks esitatavatele nõuetele.
Kinnitan kõigi esitatud andmete ja dokumentide õigsust ja kehtivust ning võimaldan neid
kontrollida.
Kohustun toetuse saamisele järgneval viiel aastal vastama järelepärimistele ning
küsitluslehtedele.
Nimi:
Ametikoht:
Allkiri:
Aeg ja koht:

AVALDUSE INDIKAATORITE LEHT3

Näitaja 1. Kalandustoodetele suunatud kampaania.
Näitaja 2. Kalanduse maine parandamisele suunatud kampaania.
Näitaja 3. Keskkonnasõbralikult toodetud kalandustoodete propageerimine, nt
püütud passiivsete püünistega, ekstensiivne vesiviljelus.
Näitaja 4. Tarbija- ja turu-uuringu tegemine.
Näitaja 5. Kvaliteedisertifikaatide propageerimine.
Näitaja 6. Kala ja vesiviljelussaaduste kvaliteedisüsteemi rakendamine.
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Taotleja teeb risti näitaja(te) ette, mille alla tema projekt kuulub.

