Põllumajandusministri 29. augusti 2008. a
määruse nr 89 ““Euroopa Kalandusfondi
2007–2013 rakenduskava” meetme 1.1
“Riigiabi kalapüügi alaliseks lõpetamiseks”
raames toetuse andmise ja kasutamise
tingimused ja kord” lisa 2
[RT I, 23.11.2010, 1 - jõust. 1.01.2011]

KALAPÜÜGI ALALISE LÕPETAMISE TOETUSE AVALDUS1

A-osa
1.

Taotleja ärinimi

2.

Taotleja või tema seadusjärgse
esindaja ees- ja perekonnanimi2
Taotleja või tema seadusjärgse
esindaja isikukood3

3.

Perekonnanimi

Eesnimi

4.

Äriregistrikood4

5.

Käibemaksukohustuslaseks5
registreerimise number

6.

Arvelduskonto number6

7.

Arvelduskonto omaniku nimi6

8.

Arvelduskonto viitenumber6

9.
9.1.
9.2.
9.3
9.4.

Taotleja postiaadress ja kontaktandmed
Maakond
Vald või linn
Küla, alev, alevik
Tänav/maja ja
postiindeks
Telefon, faks, e-post
Kood
Toetatava tegevuse nimetus
01 Kalalaeva utiliseerimine
01
Kalalaeva utiliseerimine
02 Kalalaeva sihtotstarbe lõplik muutmine7
01

9.5.
10.
10.1
10.2

Taotletav toetuse summa, EUR

B-osa
11.1

Kalalaeva utiliseerimise või sihtotstarbe lõpliku
muutmise kavandatav aeg

11.2

Kalalaevale antud kalalaevade riikliku registri
sisenumber8

12.

Kalalaeva tüüp

13.

Kalalaeva kogumahutavus (GT)

14.

Kalalaeva peamasinate võimsus (kW)

15.

Kalalaeva vanus9

Alguskuupäev

Lõppkuupäev

16.

Kalalaevastiku segment, millesse kalalaev kuulub

17.

Kalalaeva kodusadam

17.1

Kalalaeva kodusadama koordinaadid

18.

Kalalaeva laevapere liikmete arv

19.

Püügipäevade arv 12-kuulisel perioodil

21.

Kalalaeva utiliseeriva ettevõtja nimi10

21.1

Kalalaeva utiliseeriva ettevõtja aadress 10
Võtan kohustuse tagada, et pärast toetuse saamist
ei kasuta laeva kalapüügiks11
Kinnitan, et kalalaev on töökorras ja merekõlblik12
Kinnitan, et täidan oma kohustust teavitada
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni
Ametit kalalaevale seatud koormatisest, tekkinud
merivõlast või laevaga seotud käimasolevast
kohtumenetlusest 12
Kinnitan, et olen taotluse esitamisest teavitanud
võlausaldajat, kelle õigused on tagatud
kalalaevaga, mille utiliseerimiseks või sihtotstarbe
lõplikuks muutmiseks toetust taotletakse12
Kinnitan, et taotleja või tema üle valitsevat mõju
omava isiku suhtes ei ole algatatud likvideerimisega pankrotimenetlust 12
Kinnitan, et olen varem riigieelarvelistest,
Euroopa Liidu või välisabi vahenditest saadud ja
tagasi maksta tulnud kuulunud summa tagasi
maksnud või toetuse tagasimaksmise ajatamise
korral
tasunud
tagasimaksed
ettenähtud
tähtpäevaks ja summas12
Kinnitan, et ei saa selle kulu hüvitamiseks, mille
kohta taotlen kalapüügi alalise lõpetamise toetust,
raha riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi
vahenditest 12
Kalalaev on kindlustatud 12
Kindlustusandja nimi 13
Kindlustusandja kontaktandmed (aadress, telefon,
faks, e-post)13

22.
23.
24.

25.

26.
27.

28.

29.
29.1
29.2

30.

Loobutava püügivõimaluse suurus14

Räime

Taotleja, kes taotleb kalapüügi alalise lõpetamise
toetust oma ainsa kalalaeva kohta või on esitanud
taotlused oma kõikide kalalaevade kohta, märgib
andmed taotluse rahuldamise aastal ja sellele
eelnenud kahel kalendriaastal õiguspäraselt
omandatud püügivõimaluste kohta täies ulatuses,
kusjuures see ei tohi olla väiksem kalalaeva
tegelikust püügist.

…… a. …………… tonni
…… a. …………… tonni
…… a. …………… tonni
Kilu

…… a. …………… tonni
Taotleja, kellel on vähemalt üks kalalaev, mille
kohta ta ei taotle kalapüügi alalise lõpetamise …… a. …………… tonni
toetust, märgib nii mitu tonni, tükki või päeva, kui
palju püüdis toetuse taotluse rahuldamise aastal ja …… a. …………… tonni
sellele eelneval kahel kalendriaastal kalalaev,
mille kohta taotletakse kalapüügi alalise Turska
lõpetamise toetust.
…… a. …………… tonni
…… a. …………… tonni
…… a. …………… tonni
Muu…………….
…… a. ……………...…..
…… a. ………………….
…… a. ………………….
Muu…………….
…… a. ……………...…..
…… a. ………………….
…… a. ………………….
Muu…………….
…… a. ……………...…..
…… a. ………………….
…… a. ………………….

31.

32.

Soovin võtta kohustuse kasutada taotluse
rahuldamise korral toetust kutselise kalapüügiga
tegelemiseks vajaliku püügi-, ujuv- või muu
vahendi
või
seadme
soetamiseks
või
15
kasutamiseks
Lisainfo16

Kinnitan, et olen teadlik “Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 1.1
“Riigiabi kalapüügi alaliseks lõpetamiseks” 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 ning kasutada neid toetuse määramisel ja
maksmisel.
__________________________
(allkiri)
___________________________
(taotluse esitamise kuupäev, kuu ja aasta)
(taotleja või tema esindaja ees- ja perekonnanimi)

Vastuvõtja allkiri………………………..
1 Kalalaevastiku püügivõimsuse reguleerimise taotlus koos andmeid tõendavate dokumentidega esitatakse Ameti
taotluste vastuvõtmiseks volitatud ametnikule. Avaldus täidetakse trükitähtedega. Kui taotleja ei pea mõnda rida
täitma, siis märgitakse sellele reale sümbol „X“.
2 Reale 2 märgitakse füüsilisest isikust ettevõtja andmed või äriühingu puhul tema seadusjärgse esindaja
andmed. Taotluse allkirjastab real 2 märgitud isik või taotlust esitama volitatud isik.
3 Reale 3 märgitakse reale 2 märgitud isiku isikukood.
4 Reale 4 märgitakse real 1 märgitud taotleja äriregistrikood või füüsilisest isikust ettevõtja äriregistrikood.
5 Reale 5 märgitakse real 1 märgitud taotleja käibemaksukohustuslaseks registreerimise number.
6 Reale 6 märgitakse põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kantud arvelduskonto number, millele
soovitakse väljamakstava toetusraha kandmist. Kui taotleja on füüsilisest isikust ettevõtja, märgitakse reale 7
arvelduskonto omaniku nimi. Reale 8 märgitakse arvelduskonto viitenumber, kui see on olemas.
7 Reale 10.2 märgitakse tegevus, mille elluviimiseks kavatsetakse kalalaev edaspidi kasutusele võtta.
8 Reale 11.2 märgitakse kalalaevale antud kalalaevade riikliku registri sisenumber, mis algab suurtähtedega EST
ja millele järgneb üheksakohaline arv
9 Kalalaeva vanuseks loetakse täisarv, mis võrdub toetuse taotluse rahuldamise otsuse tegemise aasta ja nõukogu
määruses (EMÜ) nr 2930/86 määratletud kasutuselevõtu aasta vahega.
10 Read 21 ja 21.1 täidetakse juhul, kui kalalaev utiliseeritakse.
11 Rida 22 täidetakse juhul, kui muudetakse kalalaeva sihtotstarvet.
12 Ridadele 22―29 ja 31 kirjutatakse „jah“ või „ei“ ning kinnituse andmiseks allkiri.
13 Read 29.1 ja 29.2 täidetakse juhul, kui kalalaev on kindlustatud.
14 Loobutava püügivõimaluse suurus märgitakse liikide kaupa kas tonnides, tükkides või päevades. Loobutava
püügivõimaluse suurust ei märgi taotleja, kes soovib võtta punktis 31 nimetatud kohustuse.

15 Kohustuse võtnud toetuse saaja ei saa toetust kasutada kalalaeva püügivõimsuse suurendamiseks; ajaloolise
püügiõiguse ega kalalaevade riiklikku registrisse kalalaeva juurdetoomise õiguse soetamiseks või selle kulu
maksmiseks, mille hüvitamiseks saab ta muud toetust riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest.
16 Kui taotleja taotleb projekti või projekti tegevuse kohta toetust samal ajal mitme meetme raames või muudest
riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest, esitab ta sellekohase teabe (asutuse nimi, millist
toetust ja millele taotletakse, mis menetlusetapis taotlus on jms).

AVALDUSE INDIKAATORITE LEHT

Näitaja 1. Kui suur on kalalaeva peamasinate võimsus (kW)?
………………………….kW
Näitaja 2. Kui suur on kalalaeva kogumahutavus (GT)?
…………………………GT

