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KALASADAMATE INVESTEERINGUTOETUSE TAOTLUS 
          

A-osa 
1. Taotleja nimi1  

2. Taotleja või tema 
seadusjärgse esindaja ees- ja 
perekonnanimi2 

Eesnimi                             Perekonnanimi                               

3. Taotleja või tema 
seadusjärgse esindaja 
isikukood3  

           

4. MTÜ registrikood4            

5. Käibemaksukohustuslaseks 
registreerimise number5 

           

6. Arvelduskonto number6  

7. Arvelduskonto omaniku nimi  

8. Arvelduskonto 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. 
          Toetatavad tegevused sadamate lõikes 

Toetatava 
tegevuse 
abikõlblik 
kogumaksumus 
(EUR)  

Toetuse 
summa (EUR) 

SADAM 1                
Kood  1    Kalalaevade teenindamisega seotud töötingimuste ja ohutuse parandamine 

10.1.1 1 
Sadama sihtotstarbeliseks kasutamiseks 
vajaliku ehitise ehitamine 

  

 2 Sadama tehnosüsteemi ehitamine   

 3 
Sadama akvatooriumi ja sadama sissesõidutee 
süvendamine üks kord programmperioodi 
jooksul 

  

 4 
Püügivahendite ja muu varustuse säilitamiseks 
vajaliku ehitise ehitamine 

  

Põllumajandusministri 11. jaanuari 2012. a määruse nr 6 
„„Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” 

meetme 3.3 „Kalasadamate investeeringutoetus” raames 
toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord” 

lisa 2 
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 5 
Tolmuvaba teekatte paigaldamine või 
uuendamine 

  

 6 
Lossimiseks vajaliku seadme sh kraana, tõstuki, 
kalapumba, linttransportööri ostmine, 
kapitalirent ja paigaldamine 

  

 7 
Statsionaarse kastipesuliini ostmine, 
kapitalirent ja paigaldamine  

  

 8 
Kalurite olmehoone või –ruumi (sh 
riietusruumi, puhkeruumi, köögi, sauna) 
ehitamine 

  

 9 
Sadamaga seotud navigatsioonimärgistuse 
ostmine, kapitalirent ja paigaldamine 

  

 2 Kalalaevade kütuse, jää, vee ja elektriga varustamistingimuste parandamine 
10.1.2 1 Statsionaarse jäämasina ostmine, kapitalirent ja 

paigaldamine  
  

 2 Elektri- ja veevarustuspunkti ehitamine   
 3 Kütusetankla ehitamine ning tankimisseadmete 

ostmine, kapitalirent 
  

 3 Kalalaevade hooldus- ja remonditingimuste parandamine 
10.1.3 1 Kalalaeva hooldamiseks ja remondiks vajaliku 

seadme ostmine, kapitalirent ja paigaldamine 
  

 2 Kalalaeva hooldamiseks ja remondiks vajaliku 
ehitise ehitamine 

  

 4 Kalalaevade jäätmete käitlemistingimuste parandamine 
10.1.4 1 Lastijäätmete ja laevaheitmete (sh pilsivee, 

reovee, prügi, naftat ja naftasaadusi ning õli 
sisaldavate jäätmete) käitlemiseks ja 
kahjutustamiseks vajalike seadmete ostmine, 
kapitalirent ja paigaldamine 

  

 2 Lastijäätmete ja laevaheitmete (sh pilsivee, 
reovee, prügi, naftat ja naftasaadusi ning õli 
sisaldavate jäätmete) käitlemiseks ja 
kahjutustamiseks vajaliku ehitise ehitamine 

  

11.1 Maaost   
12.1 Toetatava tegevuse maksumus kokku   

12.1.1   sh kapitalirendi kulu   

13.1                Ettevalmistavad tööd 
13.1.1 Toetatava tegevusega seotud projekteerimistöö 

maksumus 
  

13.1.2 Toetatava tegevuse projekteerimiseks vajaliku 
ehitusgeoloogilise ja -geodeetilise uurimistöö 
maksumus 

  

13.1.3 Toetuse taotluse ja tegevuskava ning neis esitatud 
andmeid tõendavate dokumentide koostamiseks tellitud 
töö või teenuse maksumus 

  

13.1.4 Toetatava tegevusega seotud keskkonnamõju 
hindamise maksumus 

  

13.1.5 Ettevalmistavate tööde maksumus kokku ridadelt 
13.1.1–13.1.4 
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13.1.6 Ettevalmistavate tööde maksumus, mille kohta 
taotletakse toetust ning mis ei ületa 12% real 14.1 
toodud toetatava tegevuse kogumaksumust ja reale 
13.1.5 märgitud summat 

  

               Toetatava tegevuse kogumaksumus 
14.1 Toetatava tegevuse maksumus KOKKU (ridade 12.1 ja 

13.1.6 summa kokku) 
  

SADAM 2               
Kood  1    Kalalaevade teenindamisega seotud töötingimuste ja ohutuse parandamine 

10.2.1 1 
Sadama sihtotstarbeliseks kasutamiseks 
vajaliku ehitise ehitamine 

  

 2 Sadama tehnosüsteemi ehitamine   

 3 
Sadama akvatooriumi ja sadama sissesõidutee 
süvendamine üks kord programmperioodi 
jooksul 

  

 4 
Püügivahendite ja muu varustuse säilitamiseks 
vajaliku ehitise ehitamine 

  

 5 
Tolmuvaba teekatte paigaldamine või 
uuendamine 

  

 6 
Lossimiseks vajaliku seadme sh kraana, tõstuki, 
kalapumba, linttransportööri ostmine, 
kapitalirent ja paigaldamine 

  

 7 
Statsionaarse kastipesuliini ostmine, 
kapitalirent ja paigaldamine  

  

 8 
Kalurite olmehoone või –ruumi (sh 
riietusruumi, puhkeruumi, köögi, sauna) 
ehitamine 

  

 9 
Sadamaga seotud navigatsioonimärgistuse 
ostmine, kapitalirent ja paigaldamine 

  

 2 Kalalaevade kütuse, jää, vee ja elektriga varustamistingimuste parandamine 
10.2.2 1 Statsionaarse jäämasina ostmine, kapitalirent ja 

paigaldamine  
  

 2 Elektri- ja veevarustuspunkti ehitamine   
 3 Kütusetankla ehitamine ning tankimisseadmete 

ostmine, kapitalirent 
  

 3 Kalalaevade hooldus- ja remonditingimuste parandamine 
10.2.3 1 Kalalaeva hooldamiseks ja remondiks vajaliku 

seadme ostmine, kapitalirent ja paigaldamine 
  

 2 Kalalaeva hooldamiseks ja remondiks vajaliku 
ehitise ehitamine 

  

 4 Kalalaevade jäätmete käitlemistingimuste parandamine 
10.2.4 1 Lastijäätmete ja laevaheitmete (sh pilsivee, 

reovee, prügi, naftat ja naftasaadusi ning õli 
sisaldavate jäätmete) käitlemiseks ja 
kahjutustamiseks vajalike seadmete ostmine, 
kapitalirent ja paigaldamine 

  

 2 Lastijäätmete ja laevaheitmete (sh pilsivee, 
reovee, prügi, naftat ja naftasaadusi ning õli 
sisaldavate jäätmete) käitlemiseks ja 
kahjutustamiseks vajaliku ehitise ehitamine 

  

11.2 Maaost   
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12.2 Toetatava tegevuse maksumus kokku   

12.2.1   sh kapitalirendi kulu   
13.2                Ettevalmistavad tööd 
13.2.1 Toetatava tegevusega seotud projekteerimistöö 

maksumus 
  

13.2.2 Toetatava tegevuse projekteerimiseks vajaliku 
ehitusgeoloogilise ja -geodeetilise uurimistöö 
maksumus 

  

13.2.3 Toetuse taotluse ja tegevuskava ning neis esitatud 
andmeid tõendavate dokumentide koostamiseks tellitud 
töö või teenuse maksumus 

  

13.2.4 Toetatava tegevusega seotud keskkonnamõju 
hindamise maksumus 

  

13.2.5 Ettevalmistavate tööde maksumus kokku ridadelt 
13.2.1–13.2.4 

  

13.2.6 Ettevalmistavate tööde maksumus, mille kohta 
taotletakse toetust ning mis ei ületa 12% real 14.2 
toodud toetatava tegevuse kogumaksumust ja reale 
13.2.5 märgitud summat 

  

               Toetatava tegevuse kogumaksumus 
14.2 Toetatava tegevuse maksumus KOKKU (ridade 12.2 ja 

13.2.6 summa kokku) 
  

SADAM 3               
Kood  1    Kalalaevade teenindamisega seotud töötingimuste ja ohutuse parandamine 

10.3.1 1 
Sadama sihtotstarbeliseks kasutamiseks 
vajaliku ehitise ehitamine 

  

 2 Sadama tehnosüsteemi ehitamine   

 3 
Sadama akvatooriumi ja sadama sissesõidutee 
süvendamine üks kord programmperioodi 
jooksul 

  

 4 
Püügivahendite ja muu varustuse säilitamiseks 
vajaliku ehitise ehitamine 

  

 5 
Tolmuvaba teekatte paigaldamine või 
uuendamine 

  

 6 
Lossimiseks vajaliku seadme sh kraana, tõstuki, 
kalapumba, linttransportööri ostmine, 
kapitalirent ja paigaldamine 

  

 7 
Statsionaarse kastipesuliini ostmine, 
kapitalirent ja paigaldamine  

  

 8 
Kalurite olmehoone või –ruumi (sh 
riietusruumi, puhkeruumi, köögi, sauna) 
ehitamine 

  

 9 
Sadamaga seotud navigatsioonimärgistuse 
ostmine, kapitalirent ja paigaldamine 

  

 2 Kalalaevade kütuse, jää, vee ja elektriga varustamistingimuste parandamine 
10.3.2 1 Statsionaarse jäämasina ostmine, kapitalirent ja 

paigaldamine  
  

 2 Elektri- ja veevarustuspunkti ehitamine   
 3 Kütusetankla ehitamine ning tankimisseadmete 

ostmine, kapitalirent 
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 3 Kalalaevade hooldus- ja remonditingimuste parandamine 
10.3.3 1 Kalalaeva hooldamiseks ja remondiks vajaliku 

seadme ostmine, kapitalirent ja paigaldamine 
  

 2 Kalalaeva hooldamiseks ja remondiks vajaliku 
ehitise ehitamine  

  

 4 Kalalaevade jäätmete käitlemistingimuste parandamine 
10.3.4 1 Lastijäätmete ja laevaheitmete (sh pilsivee, 

reovee, prügi, naftat ja naftasaadusi ning õli 
sisaldavate jäätmete) käitlemiseks ja 
kahjutustamiseks vajalike seadmete ostmine, 
kapitalirent ja paigaldamine 

  

 2 Lastijäätmete ja laevaheitmete (sh pilsivee, 
reovee, prügi, naftat ja naftasaadusi ning õli 
sisaldavate jäätmete) käitlemiseks ja 
kahjutustamiseks vajaliku ehitise ehitamine 

  

11.3 Maaost    
12.3 Toetatava tegevuse maksumus kokku   

12.3.1   sh kapitalirendi kulu   
13.3                Ettevalmistavad tööd 
13.3.1 Toetatava tegevusega seotud projekteerimistöö 

maksumus 
  

13.3.2 Toetatava tegevuse projekteerimiseks vajaliku 
ehitusgeoloogilise ja -geodeetilise uurimistöö 
maksumus 

  

13.3.3 Toetuse taotluse ja tegevuskava ning neis esitatud 
andmeid tõendavate dokumentide koostamiseks tellitud 
töö või teenuse maksumus 

  

13.3.4 Toetatava tegevusega seotud keskkonnamõju 
hindamise maksumus 

  

13.3.5 Ettevalmistavate tööde maksumus kokku ridadelt 
13.3.1–13.3.4 

  

13.3.6 Ettevalmistavate tööde maksumus, mille kohta 
taotletakse toetust ning mis ei ületa 12% real 14.3 
toodud toetatava tegevuse kogumaksumust ja reale 
13.3.5 märgitud summat 

  

               Toetatava tegevuse kogumaksumus 
14.3 Toetatava tegevuse maksumus KOKKU (ridade 12.3 ja 

13.3.6 summa kokku) 
  

SADAM 4             
Kood  1    Kalalaevade teenindamisega seotud töötingimuste ja ohutuse parandamine 

10.4.1 1 
Sadamasihtotstarbeliseks kasutamiseks vajaliku 
ehitise ehitamine 

  

 2 Sadama tehnosüsteemi ehitamine   

 3 
Sadama akvatooriumi ja sadama sissesõidutee 
süvendamine üks kord programmperioodi 
jooksul 

  

 4 
Püügivahendite ja muu varustuse säilitamiseks 
vajaliku ehitise ehitamine 

  

 5 
Tolmuvaba teekatte paigaldamine või 
uuendamine 
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 6 
Lossimiseks vajaliku seadme sh kraana, tõstuki, 
kalapumba, linttransportööri ostmine, 
kapitalirent ja paigaldamine 

  

 7 
Statsionaarse kastipesuliini ostmine, 
kapitalirent ja paigaldamine  

  

 8 
Kalurite olmehoone või –ruumi (sh 
riietusruumi, puhkeruumi, köögi, sauna) 
ehitamine 

  

 9 
Sadamaga seotud navigatsioonimärgistuse 
ostmine, kapitalirent ja paigaldamine 

  

 2 Kalalaevade kütuse, jää, vee ja elektriga varustamistingimuste parandamine 
10.4.2 1 Statsionaarse jäämasina ostmine, kapitalirent ja 

paigaldamine  
  

 2 Elektri- ja veevarustuspunkti ehitamine   
 3 Kütusetankla ehitamine ning tankimisseadmete 

ostmine, kapitalirent 
  

 3 Kalalaevade hooldus- ja remonditingimuste parandamine 
10.4.3 1 Kalalaeva hooldamiseks ja remondiks vajaliku 

seadme ostmine, kapitalirent ja paigaldamine 
  

 2 Kalalaeva hooldamiseks ja remondiks vajaliku 
ehitise ehitamine  

  

 4 Kalalaevade jäätmete käitlemistingimuste parandamine 
10.4.4 1 Lastijäätmete ja laevaheitmete (sh pilsivee, 

reovee, prügi, naftat ja naftasaadusi ning õli 
sisaldavate jäätmete) käitlemiseks ja 
kahjutustamiseks vajalike seadmete ostmine, 
kapitalirent ja paigaldamine 

  

 2 Lastijäätmete ja laevaheitmete (sh pilsivee, 
reovee, prügi, naftat ja naftasaadusi ning õli 
sisaldavate jäätmete) käitlemiseks ja 
kahjutustamiseks vajaliku ehitise ehitamine 

  

11.4 Maaost   
12.4 Toetatava tegevuse maksumus kokku   

12.4.1   sh kapitalirendi kulu   
13.4                Ettevalmistavad tööd 
13.4.1 Toetatava tegevusega seotud projekteerimistöö 

maksumus 
  

13.4.2 Toetatava tegevuse projekteerimiseks vajaliku 
ehitusgeoloogilise ja -geodeetilise uurimistöö 
maksumus 

  

13.4.3 Toetuse taotluse ja tegevuskava ning neis esitatud 
andmeid tõendavate dokumentide koostamiseks tellitud 
töö või teenuse maksumus 

  

13.4.4 Toetatava tegevusega seotud keskkonnamõju 
hindamise maksumus 

  

13.4.5 Ettevalmistavate tööde maksumus kokku ridadelt 
13.4.1–13.4.4 
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13.4.6 Ettevalmistavate tööde maksumus, mille kohta 
taotletakse toetust ning mis ei ületa 12% real 14.4 
toodud toetatava tegevuse kogumaksumust ja reale 
12.4.5 märgitud summat 

  

              Toetatava tegevuse kogumaksumus 
14.4 Toetatava tegevuse maksumus KOKKU (ridade 12.4 ja 

13.4.6 summa kokku) 
  

SADAM 5             
Kood 1    Kalalaevade teenindamisega seotud töötingimuste ja ohutuse parandamine 

10.5.1 1 
Sadama sihtotstarbeliseks kasutamiseks 
vajaliku ehitise ehitamine 

  

 2 Sadama tehnosüsteemi ehitamine   

 3 
Sadama akvatooriumi ja sadama sissesõidutee 
süvendamine üks kord programmperioodi 
jooksul 

  

 4 
Püügivahendite ja muu varustuse säilitamiseks 
vajaliku ehitise ehitamine 

  

 5 
Tolmuvaba teekatte paigaldamine või 
uuendamine 

  

 6 
Lossimiseks vajaliku seadme sh kraana, tõstuki, 
kalapumba, linttransportööri ostmine, 
kapitalirent ja paigaldamine 

  

 7 
Statsionaarse kastipesuliini ostmine, 
kapitalirent ja paigaldamine  

  

 8 
Kalurite olmehoone või –ruumi (sh 
riietusruumi, puhkeruumi, köögi, sauna) 
ehitamine 

  

 9 
Sadamaga seotud navigatsioonimärgistuse 
ostmine, kapitalirent ja paigaldamine 

  

 2 Kalalaevade kütuse, jää, vee ja elektriga varustamistingimuste parandamine 
10.5.2 1 Statsionaarse jäämasina ostmine, kapitalirent ja 

paigaldamine  
  

 2 Elektri- ja veevarustuspunkti ehitamine   
 3 Kütusetankla ehitamine ning tankimisseadmete 

ostmine 
  

 3 Kalalaevade hooldus- ja remonditingimuste parandamine 
10.5.3 1 Kalalaeva hooldamiseks ja remondiks vajaliku 

seadme ostmine, kapitalirent ja paigaldamine 
  

 2 Kalalaeva hooldamiseks ja remondiks vajaliku 
ehitise ehitamine  

  

 4 Kalalaevade jäätmete käitlemistingimuste parandamine 
10.5.4 1 Lastijäätmete ja laevaheitmete (sh pilsivee, 

reovee, prügi, naftat ja naftasaadusi ning õli 
sisaldavate jäätmete) käitlemiseks ja 
kahjutustamiseks vajalike seadmete ostmine, 
kapitalirent ja paigaldamine 

  

 2 Lastijäätmete ja laevaheitmete (sh pilsivee, 
reovee, prügi, naftat ja naftasaadusi ning õli 
sisaldavate jäätmete) käitlemiseks ja 
kahjutustamiseks vajaliku ehitise ehitamine 

  

11.5 Maaost   
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12.5 Toetatava tegevuse maksumus kokku   

12.5.1   sh kapitalirendi kulu   
13.5                Ettevalmistavad tööd 
13.5.1 Toetatava tegevusega seotud projekteerimistöö 

maksumus 
  

13.5.2 Toetatava tegevuse projekteerimiseks vajaliku 
ehitusgeoloogilise ja -geodeetilise uurimistöö 
maksumus 

  

13.5.3 Toetuse taotluse ja tegevuskava ning neis esitatud 
andmeid tõendavate dokumentide koostamiseks tellitud 
töö või teenuse maksumus 

  

13.5.4 Toetatava tegevusega seotud keskkonnamõju 
hindamise maksumus 

  

13.5.5 Ettevalmistavate tööde maksumus kokku ridadelt 
12.5.1–12.5.4 

  

13.5.6 Ettevalmistavate tööde maksumus, mille kohta 
taotletakse toetust ning mis ei ületa 12% real 14.5 
toodud toetatava tegevuse kogumaksumust ja reale 
12.5.5 märgitud summat 

  

               Toetatava tegevuse kogumaksumus 
14.5 Toetatava tegevuse maksumus KOKKU (ridade 12.5 ja 

13.5.6 summa kokku) 
  

SADAM 6              
Kood  1    Kalalaevade teenindamisega seotud töötingimuste ja ohutuse parandamine 

10.6.1 1 
Sadama sihtotstarbeliseks kasutamiseks 
vajaliku ehitise ehitamine 

  

 2 Sadama tehnosüsteemi ehitamine   

 3 
Sadama akvatooriumi ja sadama sissesõidutee 
süvendamine üks kord programmperioodi 
jooksul 

  

 4 
Püügivahendite ja muu varustuse säilitamiseks 
vajaliku ehitise ehitamine 

  

 5 
Tolmuvaba teekatte paigaldamine või 
uuendamine 

  

 6 
Lossimiseks vajaliku seadme sh kraana, tõstuki, 
kalapumba, linttransportööri ostmine, 
kapitalirent ja paigaldamine 

  

 7 
Statsionaarse kastipesuliini ostmine, 
kapitalirent ja paigaldamine  

  

 8 
Kalurite olmehoone või –ruumi (sh 
riietusruumi, puhkeruumi, köögi, sauna) 
ehitamine 

  

 9 
Sadamaga seotud navigatsioonimärgistuse 
ostmine, kapitalirent ja paigaldamine 

  

 2 Kalalaevade kütuse, jää, vee ja elektriga varustamistingimuste parandamine 
10.6.2 1 Statsionaarse jäämasina ostmine, kapitalirent ja 

paigaldamine  
  

 2 Elektri- ja veevarustuspunkti ehitamine   
 3 Kütusetankla ehitamine ning tankimisseadmete 

ostmine 
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 3 Kalalaevade hooldus- ja remonditingimuste parandamine 
10.6.3 1 Kalalaeva hooldamiseks ja remondiks vajaliku 

seadme ostmine, kapitalirent ja paigaldamine 
  

 2 Kalalaeva hooldamiseks ja remondiks vajaliku 
ehitise ehitamine 

  

 4 Kalalaevade jäätmete käitlemistingimuste parandamine 
10.6.4 1 Lastijäätmete ja laevaheitmete (sh pilsivee, 

reovee, prügi, naftat ja naftasaadusi ning õli 
sisaldavate jäätmete) käitlemiseks ja 
kahjutustamiseks vajalike seadmete ostmine, 
kapitalirent ja paigaldamine 

  

 2 Lastijäätmete ja laevaheitmete (sh pilsivee, 
reovee, prügi, naftat ja naftasaadusi ning õli 
sisaldavate jäätmete) käitlemiseks ja 
kahjutustamiseks vajaliku ehitise ehitamine 

  

11.6 Maaost   
12.6 Toetatava tegevuse maksumus kokku   

12.6.1   sh kapitalirendi kulu   
13.6                Ettevalmistavad tööd 
13.6.1 Toetatava tegevusega seotud projekteerimistöö 

maksumus 
  

13.6.2 Toetatava tegevuse projekteerimiseks vajaliku 
ehitusgeoloogilise ja -geodeetilise uurimistöö 
maksumus 

  

13.6.3 Toetuse taotluse ja tegevuskava ning neis esitatud 
andmeid tõendavate dokumentide koostamiseks tellitud 
töö või teenuse maksumus 

  

13.6.4 Toetatava tegevusega seotud keskkonnamõju 
hindamise maksumus 

  

13.6.5 Ettevalmistavate tööde maksumus kokku ridadelt 
13.6.1–13.6.4 

  

13.6.6 Ettevalmistavate tööde maksumus, mille kohta 
taotletakse toetust ning mis ei ületa 12% real 14.6 
toodud toetatava tegevuse kogumaksumust ja reale 
13.6.5 märgitud summat 

  

               Toetatava tegevuse kogumaksumus 
14.6 Toetatava tegevuse maksumus KOKKU (ridade 12.6 ja 

13.6.6 summa kokku) 
  

KÕIGI TOETATAVATE TEGEVUSTE KOGUMAKSUMUS 
14. Kõigi toetatavate tegevuste maksumus KOKKU 

(ridade 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5 ja 14.6 summa 
kokku) 

  

 
                                                                                                                                B-osa 

15. 
Toetatava tegevuse elluviimise aeg7 

Alguskuupäev 
(pp.kk.aaaa) 
                                 

Lõppkuupäev 
(pp.kk.aaaa) 
                                  

16. Kapitalirendile andja8      
   
17. Kinnitan, et toetuse maksumusse on arvestatud üksnes abikõlblikud kulud.9  
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18. Kinnitan, et toetatava tegevusega kaasneva ettevalmistava töö (mis ei ületa 
12% toetatava tegevuse abikõlblikust kogumaksumusest) eest tasumiseks 
esitatud arve või arve-saateleht on väljastatud pärast 1. jaanuari 2010. a. 

 

19. Kinnitan, et täidan keskkonna- ja hügieeninõudeid või hakkan neid täitma 
hiljemalt viimase toetusosa väljamaksmisest alates. 

 

20. Kinnitan, et ei saa sama kulu hüvitamiseks, mille kohta taotlen kalasadamate 
investeeringutoetust, raha riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi 
vahenditest.10  

 

21. Kinnitan, et kui olen varem saanud toetust riigieelarvelistest, Euroopa Liidu 
või välisabi vahenditest, mis on tulnud tagasi maksta, olen tagasimakstava 
summa tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral olen 
tagasimaksed tasunud ettenähtud tähtpäevaks ja summas. 

 

22. Kinnitan, et taotleja ei ole toetatava tegevuse elluviimisel tellinud ega 
kavanda tellida tööd ega teenust sellise juriidilise isiku käest, milles taotleja 
või taotleja juhatuse liige omab osalust või mille juhatusse või nõukokku 
kuulub taotleja või taotleja juhatuse liige. 

 

23. Kinnitan, et taotleja või tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei ole 
algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust. 

 

24. Kinnitan, et MTÜ kohustub kuni viieteistkümne aasta möödumiseni taotluse 
rahuldamise otsuse tegemisest arvates kasutama toetuse abil ehitatud ehitist 
sihipäraselt ning teavitama Ametit asjaolust, mille tõttu taotluses esitatud 
andmed ei ole enam täielikud või õiged. 

 

25. Kinnitan, et sõlmin projektis osaleva isikuga kirjaliku kokkuleppe, mille 
kohaselt eristab projektis osalev isik selgelt oma raamatupidamises toetuse 
kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid 
muudest kulu- ja maksedokumentidest. 

 

26. Kinnitan, et taotleja poolt on tagatud nõutav omafinantseering summas  
……………….....……. eurot. 

 

27.  Omafinantseeringu allikas: 
 
 

28. Taotluse menetlemise ajaks määratud kontaktisiku ees- ja perekonnanimi ning 
kontaktandmed11  

28.1. Eesnimi                                                   Perekonnanimi                                                                 

28.2. Postiaadress                             

28.3. Telefon, faks, e-post                 

28.4 Amet                                                     

 
Kinnitan, et olen teadlik “Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 
3.3 “Kalasadamate investeeringutoetus” raames toetuse taotlusele kehtestatud nõuetest 
ja vastan toetuse saamiseks esitatavatele nõuetele.  
Kinnitan kõigi esitatud andmete ja dokumentide õigsust ja kehtivust ning võimaldan 
neid kontrollida.  
Kohustun vastama järelepärimistele ning küsitluslehtedele kuni viieteistkümne aasta 
möödumiseni taotluse rahuldamise otsuse tegemisest arvates.  
Annan nõusoleku kanda minu isikuandmed põllumassiivide ja põllumajandustoetuste 
registrisse  ning kasutada neid  toetuse määramisel ja maksmisel. 
 
________________________  
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        (allkiri) 
___________________________ (taotluse esitamise kuupäev, kuu ja aasta) 
 
(taotleja või tema esindaja ees- ja perekonnanimi) 
 
Vastuvõtja allkiri……………………….. 
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TAOTLUSVORMI INDIKAATORITE LEHT 12 

 

 Indikaatorid kalasadamate investeeringutoetuse kasutamisel  

Näitaja 1. Investeeringuga soetatakse käitlemisseade 

� Jah (arv) 

� Ei  

 

Näitaja 2. Investeeringuga soetatakse jäävalmistusmasin 

� Jah (arv) 

� Ei 

 

Näitaja 3. Investeeringuga soetatakse varustusseade (elekter, vesi, kütus)  

� Jah (arv, tüüp) 

� Ei  

 

Näitaja 4. Investeering hõlmab kalasadama territooriumil oleva rajatise laiendamist/uuendamist 

� Jah (rajatiste arv) 

� Ei  

 

Näitaja 5.  Investeeringuga uuendatakse kai  

� Jah (uuendatud kai pikkus………. m ja pindala ………………m2) 

� Ei 

 

Näitaja 6. Investeeringuga paigaldatakse või uuendatakse tolmuvaba teekate 

� Jah ― uue teekatte pikkus…………….. (m) 

� Ei 

 

Näitaja 7. Investeeringuga ehitatakse/uuendatakse ehitis (kalurite olmehoone, jäätmete 

töötlemiseks vajalik ehitis, paadikuur vms) 

� Jah (arv, tüüp) 

� Ei 
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1 Reale 1 märgitakse taotleja nimi, kes on kantud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse. 
2 Reale 2 märgitakse taotleja seadusjärgse esindaja andmed. Taotluse allkirjastab real 2 märgitud isik või 
taotlust esitama volitatud isik. 
3 Reale 3 märgitakse real 2 märgitud isiku isikukood. 
4 Reale 4 märgitakse real 1 märgitud taotleja registrikood. 
5 Reale 5 märgitakse real 1 märgitud taotleja käibemaksukohustuslaseks registreerimise number, juhul kui 
taotleja on käibemaksukohustuslane “Käibemaksuseaduse” mõistes. 
6 Reale 6 märgitakse põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kantud arvelduskonto number, 
millele soovitakse väljamakstava toetusraha kandmist. Reale 8 märgitakse arvelduskonto viitenumber, kui 
see on olemas. 
7 Reale 15 märgitakse kavandatav projekti elluviimise alguskuupäev ja projekti lõppkuupäev. Projekti 
elluviimise alguskuupäev ei või olla varasem taotluse esitamise kuupäevast (va ettevalmistavad tööd). 
Toetatav tegevus peab olema ellu viidud kahe aasta jooksul taotluse rahuldamisest arvates, kui mitte 
hiljem kui 31. juunil 2015 a. 
8 Reale 16 märgitakse kapitalirendile andja ärinimi, kui toetatav tegevus viiakse ellu kapitalirendi abil. 
Kui kapitalirendile andjaid on mitu, märgitakse kõikide kapitalirendile andjate ärinimed. 
9 Ridadele 17-26 märgib taotleja “JAH” või “EI”. 
10 Kui taotleja taotleb projekti või projekti tegevuse kohta toetust samal ajal mitme meetme raames või 
muudest riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest, esitab ta koos taotlusega sellekohase 
teabe. 
11 Read 28.1-28.4 täidetakse, kui taotleja on määranud taotluse menetlemise ajaks kontaktisiku, kes ei ole 
real 2 märgitud isik. 
12 Taotleja valib sobiva vastusevariandi, märkides kasti risti (X). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ants Noot 
Kantsler 


