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Põllumajandusministri 15. aprilli 2004.a
määruse nr 38   „“Eesti riikliku arengukava

Euroopa Liidu struktuurifondide
kasutuselevõtuks- ühtne programmdokument

aastateks 2004-2006” meetme 3.11
“Kalanduse käitlemisketi investeeringutoetuse
meetmed” alameetme 3.11.2 “Vesiviljeluse

investeeringutoetus” tingimused” juurde

VESIVILJELUSE INVESTEERINGUTOETUSE TAOTLUS 1

                                                                                                           
A osa  

1.  Taotleja ärinimi 2    
2.  Taotleja või tema seadusjärgse

esindaja ees- ja perekonnanimi 3  
Eesnimi 
                             

Perekonnanimi                                 

3.  Taotleja või tema seadusjärgse
esindaja isikukood 4  

                      

4.  Äriregistrikood 5                      
5.  Käibemaksukohuslaseks

registreerimise number 6  
                      

6.  Arveldusarve number 7    
7.  Arveldusarve omaniku nimi    
8.  Arveldusarve viitenumber    
9.  Taotleja postiaadress ja kontaktandmed  
9.1.  Maakond    
9.2.  Vald või linn    
9.3  Küla, alev, alevik    
9.4.  Tänav/maja ja postiindeks    
9.5.  Telefon, faks, E-post    
10.  Kavandatava investeeringuobjekti asukoht 8  
10.1.  Maakond    
10.2.  Vald või linn    
10.3.  Küla, alev, alevik    

11.  Kood  Taotletava investeeringuobjekti nimetus
 

Investeeringu-
objekti
käibemaksuta
maksumus,
EEK  

Toetuse summa, EEK  

                             01  Vesiviljelushooned ja rajatised  
11.1  01  Vesiviljeluse hoone  või rajatise

ehitamine      

11.2  02  Vesiviljeluse hoone või rajatise
rekonstrueerimine      

11.3  03  Vesiviljeluse hoone või rajatise juurde
kuuluvate   seadmete ostmine ja
paigaldamine  

    

11.4  04  Vesiviljeluse hoone või rajatise juurde
kuuluvate juhtimissüsteemide (hapniku
mõõtmise süsteemid, PH mõõturid,
integreeritud infotehnoloogia jms)
ostmine ja paigaldamine  

    

                             02 Kalakasvatussumbad ja plastikbasseinid  
11.5  01  Kalakasvatussumpade ostmine ja

paigaldamine      

11.6  02  Plastikbasseinide ostmine ja
paigaldamine      

11.7  03  Kalakasvatussumpade
hooldamisseadmete  (ujuvplatvormid,
tõstukid, kalapumbad jms) ostmine  

    

11.8  04  Kalakasvatussumpade teeninduspaatide
(maksumuses kuni 400 000
krooni/paat) ostmine  

    

                          03  Vesiviljelussaaduste esmatöötlemisseadmed ja -vahendid  
11.9  01  Esmatöötlemisseadmete ja –vahendite

ostmine ja paigaldamine      

11.10  02  Transpordikonteinerite (koos vajalike
seadmetega) ostmine ja paigaldamine      

                            04 Veepuhastushooned ja -rajatised  



11.11  01  Veepuhastusehitiste ehitamine      
11.12  02  Veepuhastusehitiste rekonstrueerimine      
11.13  03  Veepuhastusehitistega kaasnevate

seadmete ostmine ja paigaldamine      

                            05 Vesiviljelusehitiste valvesüsteemid  
11.14  01  Vesiviljelusehitiste juurde kuuluvate

valvesüsteemide ostmine ja
paigaldamine  

    

12.  Kavandatavate investeeringuobjektide
käibemaksuta maksumus kokku      

12.1.   sh kapitalirendiga ostetav      
               13. Ettevalmistavad tööd  
13.1.  Kavandatava investeeringuobjektiga seotud

projekteerimistööde käibemaksuta maksumus      

13.2.  Kavandatava investeeringuobjekti projekteerimiseks
vajalike ehitusgeoloogiliste ja –geodeetiliste
uurimistööde käibemaksuta maksumus  

    

13.3.  Investeeringutoetuse taotluse ja äriprojekti ning
neis esitatud andmeid tõendavate dokumentide
koostamiseks tellitud tööde ja teenuste
käibemaksuta maksumus  

    

13.4.  Kavandatava investeeringuga seotud
keskkonnamõju hindamise käibemaksuta
maksumus  

    

13.5.  Ettevalmistavate tööde käibemaksuta maksumus
kokku ridadelt 13.1.-13.4      

13.6.  Ettevalmistavate tööde maksumus, millele
taotletakse toetust ning mis ei ületa 12 % real
12 olevat investeeringuobjektide käibemaksuta
maksumust ja reale 13.5 märgitud summat  

    

               Toetatava investeeringu käibemaksuta maksumus  
14.  Toetatava investeeringu käibemaksuta

maksumus KOKKU (ridade 12 ja 13.6 summa
kokku)  

    

Vesiviljeluse investeeringutoetuse taotlus                                                         B osa  
15.  

Kavandatava investeeringu
teostamise aeg 9  

Alguskuupäev
(pp.kk.aaaa)

                                

Lõppkuupäev (pp.kk.aaaa)

                                 

16.  Kapitalirendile andja 10

 
   

17.  Vesiviljelusehitised või piiritletud alad on registreeritud
põllumajandusloomade

ehitiste registris 11  

  

17.1  Vesiviljelusehitised või piiritletud alad kantakse pärast
investeeringu teostamist põllumajandusloomade ehitiste
registrisse  

  

18.  Kinnitan nõusolekut kapitalirendi puhul toetusraha
kapitalirendile andja arveldusarvele kandmiseks 12  

  

19.  Kinnitan, et kavandatava vesiviljeluse investeeringutoetuse
maksumusse on arvestatud vaid käesoleva määruse §-s 4
lubatud kulutused ning ei ole arvestatud käesoleva määruse §-
s 8 nimetatud mittelubatud kulutusi  

  

20.  Investeeringuobjektiga kaasneva projekteerimistöö ja
projekteerimiseks vajaliku ehitusgeoloogilise ja –geodeetilise
uurimistöö ning toetuse taotluse ja äriprojekti ning neis
esitatud andmeid tõendavate dokumentide koostamiseks
tellitud töö ja teenuse (mis ei ületa 12% investeeringuobjekti
käibemaksuta maksumusest) eest tasumiseks esitatud arve või
arve-saateleht on väljastatud peale 1. jaanuarit 2004.a  

  

21.  Investeering on suunatud keskkonnakoormuse vähendamisele
ning keskkonnasäästliku tootmise tõhustamisele. 13  

  

21.1  Põhjendus 14  
22.  Kalakasvatussumba teeninduspaadi ostmise korral ei ületa

paadi kiirus 15 sõlme.  
  

23.  Kavandatavale investeeringule ei ole saadud ja ei taotleta
toetust teises

maakonnas  

  

24.  Kavandatavale investeeringuobjektile ning sellega seotud
ettevalmistavale tööle, millele taotletakse programmi raames
investeeringutoetust, ei ole saadud ega taotleta toetust

  



teistest RAK meetmetest ega tagastamatut abi, sh Maaelu
Arengukava, PHARE, ISPA, Maailmapanga, EBRD või riigi ega
kohaliku omavalitsuse vahenditest 15  

25.  Kokkuvõte projekti eesmärkidest ja tegevustest 16  
26.  Loetelu projektiga sisuliselt seonduvatest projektidest 17  
27.  Projekti partneri kontaktandmed 18  
27.1  Partneri ärinimi    
27.2  Partneri või tema esindaja

ees- ja     perekonnanimi  
Eesnimi   

                        
Perekonnanimi                        

27.3  Äriregistrikood või isikukood                        
28.  Taotluse menetlemise ajaks määratud kontaktisiku ees- ja perekonnanimi ning

kontaktandmed 19  
28.1.  Eesnimi

                                                  
 

Perekonnanimi                                                                   

28.2.  Postiaadress                              
28.3.  Telefon, faks, E-post                 
28.4  Amet                                                      

Kinnitan oma allkirjaga, et olen teadlik Riikliku Arengukava vesiviljeluse investeeringutoetuse
taotlusele kehtestatud nõuetest ja vastan toetuse saamiseks esitatavatele nõuetele. Kinnitan
kõigi esitatud andmete ja dokumentide õigsust ning võimaldan neid kontrollida.
Kohustun toetuse saamisele järgneval viiel aastal vastama järelepärimistele ning küsitluslehtedele.
Annan nõusoleku oma isikuandmete kandmiseks struktuuritoetuste registrisse ning kasutamiseks
toetuse määramisel ja maksmisel.
__________________________

(allkiri)

___________________________  

                
(taotluse esitamise kuupäev, kuu ja aasta)  

(taotleja või tema esindaja ees- ja perekonnanimi)

Vastuvõtja allkiri .................... 
1Vesiviljeluse investeeringutoetusetaotlus koos äriprojektiga ning neis andmeid tõendavate dokumentidega esitatakse
kavandatava investeeringuobjekti asukohajärgse piirkonna Ameti taotluste vastuvõtmiseks volitatud ametnikule. Taotlus
täidetakse trükitähtedega. Kui taotleja ei pea mõnda rida täitma, siis märgitakse vastavale reale sümbol "X".
2Reale 1 märgitakse taotleja ärinimi, juhul kui ta on kantud äriregistrisse.
3Reale 2 märgitakse füüsilisest isikust ettevõtja vastavad andmed või äriühingu puhul tema seadusjärgse esindaja vastavad
andmed. Taotluse allkirjastab real 2 märgitud isik või taotlust esitama volitatud isik.
4Reale 3 märgitakse reale 2 märgitud isiku isikukood.
5Reale 4 märgitakse real 1 märgitud taotleja äriregistri kood või füüsilisest isikust ettevõtja. Füüsilisest isikust ettevõtja
puhul, kes ei ole kantud äriregistrisse, jääb antud väli täitmata.
6Reale 5 märgitakse real 1 märgitud taotleja käibemaksukohuslaseks registreerimise number.
7Reale 6 märgitakse arveldusarve number, millele soovitakse väljamakstava toetusraha kandmist ning millelt tasutakse
kavandatava investeeringu eest. Antud arveldusarve number peab olema kantud PRIA kliendiregistri andmebaasi.  Juhul, kui
taotlejaks on füüsilisest isikust ettevõtja, märgitakse reale 7 arveldusarve omaniku nimi. Reale 8 märgitakse arveldusarve
viitenumber, kui see on omistatud. Read 6, 7, 8 jäetakse täitmata kui investeering teostatakse kapitalirendiga.
8Ridadele 10.1-10.3 märgitakse kavandatava investeeringuobjekti asukoht, mis peab ühtima taotluse esitamise piirkonnaga.
9Reale 15 märgitakse kavandatav projekti alguskuupäev ja projekti lõppkuupäev. Projekti alguskuupäev peab olema hilisem
kui 01. jaanuar 2004.a. Projekti lõppkuupäev ei tohi olla hilisem kui taotlusele järgneva aasta 25. september.
Reale 16 märgitakse kapitalirendile andja ärinimi, juhul kui taotleja kavandatav investeeringuobjekt ostetakse kapitalirendi
korras. Juhul kui nimetatud kapitalirendile andjaid on mitu, märgitakse kõikide kapitalirendile andjate ärinimed.
Reale 17, 17.1, 18, 19, 20, 22, 23 ja 24 märgib taotleja "JAH", millega kinnitatakse vastavat nõusolekut
Reale 18 märgib taotleja “JAH”, millega kinnitatakse vastavat nõusolekut, kui investeering teostatakse kapitalirendiga.
Reale 21 märgib taotleja "JAH" või "EI"
Reale 21.1 kirjutab taotleja põhjenduse, kui ta märkis reale 21 "JAH"
Real 24 kasutatud lühendid: PHARE- Euroopa Liidu PHARE programm; ISPA- Euroopa Liidu vahend ühinemiseelseks
struktuuripoliitikaks ja EBRD- Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank.
Reale 25 märgitakse lühidalt projekti eesmärk ja tegevused.
Reale 26 märgitakse käesoleva investeeringuga sisuliselt seonduva projekti andmed. Sisuliselt seonduvaks projektiks
loetakse projekti, mille teostamine eelnevalt on hädavajalik käesoleva projekti teostamiseks või mille teostamata jätmine
takistab käesoleva projekti tegemist.
Read 27.1 - 27.3 täidetakse juhul, kui investeeringu teostamiseks on kaasatud partner.
19 Read 28.1 - 28.4 täidetakse juhul, kui taotleja on määranud taotluse menetlemise ajaks kontaktisiku, kelleks ei ole real 2
märgitud isik.
TAOTLUSVORMI INDIKAATORITE LEHT
Palun vastake kõikidele küsimustele. Valige üks sobiv vastusevariant, märkides kasti rist (X)!
I Horisontaalsed indikaatorid

1 Projekti rakendamise asukoht 1

 1. Maal
 2. Linnas
 3. Regionaalselt määratlemata

2 Mõju keskkonnaseisundile 2

  1. Suunatud otseselt keskkonnaseisundi parandamisele



  2. Keskkonnasõbralik
  3. Neutraalne

Põhjendage, milles väljendub projekti positiivne või keskkonnasõbralik mõju keskkonnaseisundile (vastama ei pea kui
vastasite “ neutraalne”).
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3 Mõju meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse vähendamisele üldiselt 3

  1. projekt on suunatud otseselt soolise võrdõiguslikkuse edendamisele
  2. projekt vähendab soolist ebavõrdsust
 3. projekt ei mõjuta meeste ja naiste vahelist ebavõrdsust

Põhjendage, milles väljendub projekti suunatud või vähendav mõju soolisele ebavõrdusele (vastama ei pea kui vastasite “ ei
mõjuta”).
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

4 Projekti mõju meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse vähendamisele tööhõives 4

  1. projekt toetab meeste ja naiste võrdset integreerimist tööturule
  2. projekt toetab meeste ja naiste võrdset osalemist hariduses ja kutseõppes
  3. projekt edendab naisettevõtlust
  4. projekt toetab töö- ja pereelu ühitamist
 5. projekti vahetu mõju meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse vähendamisele raskesti määratav

5 Mõju infoühiskonna edendamisele 5

  1. infoühiskonda edendava mõjuga
 2. neutraalne

Põhjendage, milles väljendub projekti edendav mõju infoühiskonna edendamisele (vastama ei pea kui vastasite “
neutraalne”).
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6 Mõju tööhõivele (töökohtade loomise läbi) 6

  1. töökohti loov
  2. neutraalne

Järgmisele küsimusele vastake vaid juhul, kui eelmise küsimuse korral on märgitud, et projekt on töökohti loov!

7 Loodavate töökohtade arv 7

            1. Kokku ………….
           sh ……….. naist
               .………... meest

8 Mõju tööhõivele (töökohtade säilitamise läbi) 8

 1. töökohti säilitav
  2. neutraalne

Järgmisele küsimusele vastake vaid juhul, kui eelmise küsimuse korral on märgitud, et projekt on töökohti säilitav !

9 Säilitavate töökohtade arv 9

            1. Kokku ………….
           sh  ……….. naist
               ………... meest
II Meetmespetsiifilised indikaatorid

2.1.          Kas Teie ettevõte
 on vesiviljelusettevõte
 alustab tegevust vesiviljelusettevõttena

2.2. Investeering, mille tulemusena lisandub tootmisvõimsus (täidate juhul, kui Teie investeering on suunatud
tootmisvõimuse suurendamisele)

Investeeringu tulemusel
lisanduv tootmisvõimsus *

(1)
(1) vikerforelli tootmisvõimsus (t/a)    
(2) karpkala tootmisvõimsus (t/a)    
(3) muude liikide tootmisvõimsus (t/a)    
(4) vähikasvanduse tootmisvõimsus (t/a)    

* Olemasolevale tootmisvõimsusele lisanduv planeeritav tootmisvõimsus
2.3. Investeering, mille tulemusena ei lisandu tootmisvõimsus (täidate juhul, kui Teie investeering on ei ole suunatud
tootmisvõimuse suurendamisele)
2.3.1. Kas Teie investeering parandab vesiviljeluse hügieenitingimusi?

 1. Jah
 2. Ei

2.3.2. Kas Teie investeering vähendab keskkonnakoormust?
 1. Jah
 2. Ei

Kinnitan andmete õigsust:
(allkiri)
1 Projekti rakendamise asukoha määramisel valitakse asukoht, kus projekti soovitakse ellu viia ehk kus hakkab asuma
investeeringuobjekt või mis ala ta teenindab. Kui taotletavat objekti kasutatakse nii linnas kui maal, siis valitakse vastuse
variandiks regionaalselt määratlemata
2  Projekti mõju keskkonnale sõltub taotletavatest objektidest. Kui taotletakse toetust mitmele objektile, millest üks on
suunatud keskkonna parandamisele (nt. vee puhastamise seadmed ), aga teise objekti mõju on neutraalne, siis valitakse



vastuseks keskkonnasõbralik. Kui taotletakse toetust ühele objektile, mis on otseselt suunatud keskkonna parandamisele (
reovete puhastussüsteemide ehitamine), siis valitakse vastusevariant nr.1. Kui taotletaval objektil pole üldse mõju
keskkonnale, siis valitakse vastusevariant nr.3..
3  Eeldatav mõju soolisele võrdõiguslikkusele üldiselt neutraalne. Kui leitakse, et projekt on suunatud soolise
võrdõiguslikkuse edendamisele, või vähendab soolist ebavõrdsust, siis valitakse vastav vastusevariant.
4 Eeldatav mõju soolisele võrdõiguslikkuse vähendamisele tööhõives raskesti määratav
5 Eeldatav mõju infoühiskonnale on “neutraalne”
6,7 Uue töökoha all mõistetakse projekti kaudu loodavaid töölepingu alusel täistööajaga töökohti. Töökohad võivad olla
hooajalised, täis- või osalise tööajaga. Töökohad märgitakse arvestatuna täiskohtadeks. Eraldi märgitakse mehed, naised,
kõik töökohad kokku. Kui töökoht on näiteks osalise tööajaga (poolepäevane), saadakse 0,5 uut töökohta. Kui töökoht on
hooajaline, saadakse näiteks kolmekuulise tööperioodi puhul 0,25 töökohta.
8,9 Säilitatud töökohtade hulka ei saa automaatselt lugeda näiteks praegust töötajate arvu, kuid säilitatud töökohtade hulka
saab lugeda sellised kohad, mis ilma projektile antava struktuuritoetuseta kaoksid. Töökohad märgitakse arvestatuna
täiskohtadeks. Eraldi märgitakse mehed, naised, kõik töökohad kokku. Kui töökoht on näiteks poolepäevane, saadakse 0,5
uut töökohta. Kui töökoht on hooajaline, saadakse näiteks kolmekuulise tööperioodi puhul 0,25 töökohta.


