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Töötlemise ja turustamise toetuse tegevuskava 
 
Tabel 1. Taotleja andmed ja tegevuskava üldiseloomustus 
 A B C 

1 
Taotleja ärinimi1   

2 
Taotleja või tema esindaja ees- ja perekonnanimi2   

3 
Taotleja või tema esindaja isikukood3             

4 
Äriregistri kood4             

5 
Maksukohustuslaste registri  number5            

6 
 

Taotleja varasem kogemus kalandustoodete või veetaimede töötlemise alal6 

7 Taotleja ettevõtte või selle osa tunnustamise number ja selle 
kehtivusaeg 7  

tegutsemise alustamise  aasta ja kuu: 
8  

Taotleja ettevõtte tegutsemise aeg kalandustoodete või veetaimede 
töötlemissektoris8 

tegutsemise aeg kokku: 
9 

Kalaliigid või veetaimed, mida ettevõttes töödeldakse  
10 

Kavandatava tegevuse nimetus9  
11 Kavandatava tegevuse elluviimise aeg10 aasta kvartal 
  aasta kvartal 



12 
Kavandatava tegevuse asukoht   
Kavandatava tegevuse eesmärk ja investeeringujärgse majandustegevuse lühikirjeldus (sh eesmärgi täitmise ajakava ja põhiprotsessid) 13 
  
 

14 

Töötlemisprotsessi lühikirjeldus (tooraine hankimine, töötlemisprotsess, jääkproduktide käitlemine, tootearendus, turustamine) 
 
 
 

15 
Projekti elluviimiseks vajalikud kooskõlastused ja võimalikud takistused selles osas11 
 
 

16 

Maakasutus (hetkeressurss ja kavandatav ressurss taotluse esitamise aastale järgnevaks viieks majandusaastaks, eraldi märgitakse ära omandis olev pindala ja 
kasutusel olev pindala)12 
 
 

17 
 

Tööjõud (ettevõtte töötajate arv taotluse esitamise aastal ning viie aasta jooksul pärast taotluse esitamist aastate kaupa)12  

 
 

18 Kavandatava ehitise puhul „Ehitusseadusest“ tulenevate 
lubade kavandatav saamise aeg13 ehitusluba või 

kirjalik nõusolek aasta kvartal 
  

kasutusluba aasta kvartal 
 
Tabel 2. Toodangunäitajad 14 

A B C D E F G H I J 
PROGNOOS 

Kavandatav  majandusaasta 

 

  

 
Toodanguühik

 

Taotluse esitamise 
aastale vahetult 

eelnenud 
majandusaasta 

Taotluse  
esitamise 

majandusaasta  
 

esimene   
 

teine  
 

kolmas  
 

neljas  
 

viies  

1 Kalandustooted või veetaimed 
2 - tonn               
3 -                 
4 -                 



5 -                 
6 -                 
7 -                 
8 -                 
9 -                 
10 -                 
11 -                 
12 Püütud kala 
13 - tonn               
14 -                 
15 -                 
16 -                 
17 -                 
18 -                 
19 -                 
20 -                 
21 -                 
22 -                 
23 Muu toodang ja teenus 
24 - tonn               
25 -                 
26 -                 
27 -                 
28 -                 
29 -                 
30 -                 
31 -                 
32 -                 
33                   
 
 



Tabel 3. Uued tooted, turustamine ja konkurents 
A B C 

1 Investeeringuga seotud uued tooted liikide kaupa   Lühikirjeldus 

1.1 -   
1.2 -   

1.3 -   
1.4 -   

1.5 -   
2 Investeeringuga seotud toodete kvaliteedi paranemis e lühikirjeldus 

       
3 Olemasolevad turustuskanalid   Lühikirjeldus 
3.1 -   
3.2 -   
3.3 -   
3.4 -   
3.5 -   
4 Kehtivate turustuslepingute arv   X 

Investeeringuga seotud kavandatavate uute turustusk analite lühikirjeldus 5 

 
6 Tehtud turu-uuringud teemade kaupa Aasta Lühikirjeldus 

6.1 -     



6.2 -     
6.3 -     
6.4 -     
6.5 -     
7 Ettevõtte eelised konkurentide ees     

       
 
 
 
Tabel 4. Ettevõtte tulude kavandamine 15 

A B C D E F G H I J 

PROGNOOS 

 Kavandatav majandusaasta 

    

  
Taotluse esitamise 
aastale eelnenud 
majandusaasta Taotluse 

esitamise 
majandusaasta  

 
esimene  

 
teine  

 
kolmas  

 
neljas   

 
viies  

1 Kalandustoodete või veetaimede realiseerimine 
2 - eurot               
3 - eurot               
4 - eurot               
5 - eurot               
6 - eurot               
7 - eurot               
8 - eurot               
9 - eurot               

10 - eurot               
11 - eurot               
12 Kalandustoodete või veetaimede 

realiseerimine KOKKU eurot 
              



13 Püütud kalandustoodete või veetaimede realiseerimin e 
14 - eurot               
15 - eurot               
16 - eurot               
17 - eurot               
18 - eurot               
19 - eurot               
20 - eurot               
21 - eurot               
22 - eurot               
23 - eurot               
24 - eurot               
25 Püütud kalandustoodete või veetaimede 

realiseerimine KOKKU eurot               
26 Kalandustoodete või veetaimede 

kasutamine ettevõttesiseseks 
ümbertöötlemiseks KOKKU 16 eurot               

27 Muude toodete ja kaupade realiseerimine ning teenus te osutamine 
 

28 - eurot               
29 - eurot               
30 - eurot               
31 - eurot               
32 - eurot               
33 - eurot               
34 - eurot               
35 - eurot               
36 - eurot               
37 - eurot               
38 Muude toodete ja  kaupade realiseerimine 

ning teenuste osutamine KOKKU eurot 
              



39 Tulud  KOKKU 
eurot 

              

 
 
Tabel 5. Ettevõtte kulude kavandamine 17 

A B C D E F G H I 

PROGNOOS 

 Kavandatav majandusaasta 

    

 
Taotluse 
esitamise 
aastale  
vahetult 
eelnenud 
majandusaasta 

Taotluse esitamise 
majandusaasta 

 
esimene  

 
teine  

 
kolmas  

 
neljas  

 
viies  

1 Kaup, toore, materjal ja teenused 
2 -               
3 -               
4 -               
5 -               
6 -               
7 -               
8 -               
9 -               
10 -               
11 -               

12 
Kaup, toore, materjal ja teenused KOKKU 

              
13    sh   kaup, materjal  ja teenused kalandustoodete või 

veetaimede tootmiseks   X           
14 Kalandustoodete või veetaimede tootmiseks ostetud j a ostetav põhitoore 

15 Põhitoorme nimetus Märkida 
põhitoorme 
päritolu 
 

Taotluse 
esitamise 
aastale 
eelnenud 
majandusaasta 

Taotluse esitamise 
majandusaasta 

Kavandatav 
esimene 
majandusaasta 

Kavandatav 
teine 
majandusaasta 

Kavandatav 
kolmas 
majandusaasta 

Kavandatav 
neljas 
majandusaasta 

Kavandatav 
viies 
majandusaasta 



16 -               
17 -               
18 -               
19 -               
21 -               
22 -               
23 -               
24 -               
25 -               
26  Ostetud ja ostetav põhitoore KOKKU               
27 

Kaup, toore, materjal ja teenused KOKKU  18               

        
28 Mitmesugused tegevuskulud  

29 -               
30 -               
31 -               
32 -               
33 -               
34 -               
35 -               
36 -               
37 -               
38 -               
39 Mitmesugused tegevuskulud KOKKU               
40 Personalikulud 
41 - töötasud               
42 - kulud erisoodustustele               
43 Personalikulud KOKKU               
44 

Kulum   



45 - masinate ja seadmete amortisatsioon               
46 - hoonete amortisatsioon        
47 Kulum KOKKU        
48 Muud ärikulud   
49 -               
50 -               
51 -               
52 -               
53 Muud ärikulud KOKKU               
54 Kulud KOKKU               
 
Tabel 6. Kavandatavad tegevused, mille kohta toetust taotletakse19 

A B C D E F G H 
 

I 

  
  

Objektide arv Käibemaksuta 
maksumus eurodes 

Käibemaks 
eurodes 

Käibemaksuga 
maksumus 

eurodes 

Tegevuste finantseerimine, eurodes  
Laenuvahendite allikad 20 

  

        

 

Taotletava 
toetuse  
protsent 

Taotletav  
toetus 

Oma 
finantseering21 

Laenuga 
finantseerimine22   

1 Toetatavad investeeringuobjektid 

1.1 -               
1.2 -                
1.3 -                
1.4 -                
1.5 -                
1.6 -                
1.7 -                
1.8 -                
1.9 -                
2 Toetatavad investeeringud 

KOKKU       
 

X     X 
3 Ettevalmistavad tööd 

KOKKU 23       
 

    X 



4 Kavandatavad tegevused 
KOKKU 24       

 

X     X 
 
Tabel 7. Riskianalüüs ja muu lisateave seoses kavandatava tegevusega 
A B 

1 Kavandatava tegevusega kaasnevate võimalike riskide  lühikirjeldus: 

   
2 Kavandatava tegevusega kaasnevaid riske vähendavate  tegevuste lühikirjeldus: 

   
3 Lisateave tegevuskava kohta: 25 

 

4 Maakasutusõigus (täpsusega 0,1 ha) 

Taotluse esitamise aastale eelnenud 
majandusaasta 

Taotluse esitamise majandusaasta 

5 - omandis     
6 - hoonestusõigus     
7 - kasutusvaldus     
8 - ajutise kasutuslepingu alusel     
 



                                                                                                                                                                                                                                          
1  Tabeli 1 reale 1 märgitakse taotleja ärinimi juhul, kui ta on kantud äriregistrisse. 
 
2  Tabeli 1 reale 2 märgitakse füüsilisest isikust ettevõtja andmed ja äriühingu puhul tema esindaja andmed. 
 
3  Tabeli 1 reale 3 märgitakse reale 2 märgitud isiku isikukood. 
 
4  Tabeli 1 reale 4 märgitakse ettevõtja äriregistri kood juhul, kui taotleja on kantud äriregistrisse. 
 
5  Tabeli 1 reale 5 märgitakse füüsilisest isikust ettevõtja, kes ei ole kantud äriregistrisse, maksukohustuslaste registri tõendi number. 
 
6  Tabeli 1 reale 6 märgitakse taotleja varasem kogemus kalandustoodete ja veetaimede töötlemise alal (haridus, töökogemus, ettevõtte tegutsemise aeg, koolitused jms) ja  

lisatakse aeg, millal kogemus saadi. 
 
7  Tabeli 1 reale 7 märgitakse ettevõtte või ettevõtte osa kehtiv tunnustamise otsuse number ja tunnustamise otsuse  kehtivusaeg. Töötlemisega alustaja märgib siia ettevõtte 

tunnustamise eeldatava saamise aja. 
 
8  Tabeli 1 reale 8 märgitakse taotleja ettevõtte  kalandustoodete  ja  veetaimede töötlemise alal  tegutsemise alustamise aasta ja kuu  ning tegutsemisaastad kokku.  
 
9 Tabeli 1 reale 10  märgitakse kavandatava tegevuse nimetus, mis peab kajastama investeeringu suunda (näiteks vikerforelli fileerimiseadme ostmine, koha viilutustsehhi  

ehitamine). 
 
10 Tabeli 1 reale 11  märgitakse kavandatava investeeringu  tegemise aasta või aastad ja asjakohase aasta I, II, III või IV kvartal. Juhul kui investeering tehakse pikema aja 

jooksul kui üks kvartal, siis märgitakse asjaomased kvartalid. Esimeseks (I) kvartaliks loetakse asjakohase aasta periood jaanuarist kuni märtsini, teiseks (II) aprillist kuni 
juunini, kolmandaks (III) juulist kuni septembrini ning neljandaks (IV) oktoobrist kuni detsembrini. Investeering peab olema tehtud kahe aasta jooksul arvates taotluse 
rahuldamise otsuse tegemisest.  

 
11  Tabeli 1 reale 15 märgitakse investeeringu tegemiseks vajalikud ametkondade kooskõlastused ja võimalikud takistused nende saamisel. 
 
12  Tabeli 1 ridadel 16 ja 17 kajastatakse andmed taotluse esitamise seisuga ja kavandatavad keskmised andmed aastate kaupa. Aastate kaupa tuleb andmed kajastada eelkõige 

siis, kui kavandatavate andmete osas on suuri kõikumisi. Samuti tuleb eraldi kajastada andmed kohustuseperioodi lõpu seisuga. 
 
13  Tabeli 1 reale 18 märgitakse ehitusloa või kohaliku omavalitsuse kirjaliku nõusoleku ja ehitise kasutusloa eeldatav saamise aeg. Investeeringu esimese osa 

väljamaksmiseks peab toetuse saajale olema väljastatud ehitusluba või kohaliku omavalitsuse kirjalik nõusolek. Investeeringu viimase osamakse väljamaksmiseks peab 
olema väljastatud ehitise kasutusluba. 



                                                                                                                                                                                                                                          
 
14  Tabel 2 täidetakse taotleja kogu majandustegevuse kohta majandusaasta viimase päeva seisuga. Tabelisse märgitakse toodangu andmed  tonnides, kilogrammides vm 

mõõtühikutes. 
 
15  Tabel 4 täidetakse taotleja kogu  majandustegevuse kohta  majandusaasta  viimase päeva seisuga, andmed esitatakse eurodes. 
 
16  Tabeli 4 reale 26 märgitakse andmed taotleja poolt püütud kala kasutamise kohta ettevõttesiseseks ümbertöötlemiseks.  Reale märgitavat summat ei arvestata „Tulud  
KOKKU” real. 
 
17  Tabel 5 täidetakse taotleja kogu majandustegevuse kohta majandusaasta viimase päeva seisuga, andmed esitatakse eurodes. 
18  Tabeli 5 rida 27 arvutatakse järgmiselt: rea 12 andmetele liidetakse rea 26 andmed. 
 
19  Tabeli 6 ridadele 1.1―1.9 märgitakse kavandatavad investeeringuobjektid määruse lisa 2 ridade 11.1―11.15 loetelu kohaselt. 
 
20  Tabeli 6 veergu I märgitakse krediidiasutuse, kapitalirendile andja või muu kreeditori nimi. 
21  Tabeli 6 veergu H märgitakse omafinantseeringu all taotleja poolt investeeringu tegemiseks omavahenditest finantseeritav osa., mille olemasolu kinnitab taotleja avalduses 

real 25. 
22  Tabeli 6 veergu H märgitakse laenuga finantseerimise all investeeringu tegemiseks krediidiasutuste poolt ja muudest võõrvahenditest finantseeritav osa. 
23 Tabeli 6 reale 3 märgitakse määruse lisas 2 kajastatud ettevalmistavate tööde summa kokku. 
24  Tabeli 6 reale 4 märgitakse ridade 2 ja 3 summa. Sümboliga "X" tähistatud lahtreid ei täideta. 
 
25  Tabeli 7 reale 3 märgitakse vajaduse korral muu lisateave (selgitus) tegevuskava ja selle tabelite kohta, sh kavandatava investeeringuobjektiga seotud ettevalmistavate 

tööde lühikirjeldus. 
 
 
 
 
 


