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Maaeluministri 25.11.2015 määrus nr 19  

„Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine“  

Lisa 7 

(maaeluministri 11.10.2019 määruse nr 77 sõnastuses)  

  

Projektitoetuse taotluse sisunõuded  

 

TAOTLEJA ANDMED:  

1) taotleja nimi, registrikood, organisatsiooni liik (täisühing, usaldusühing, osaühing, 

aktsiaselts, tulundusühistu, füüsilisest isikust ettevõtja, mittetulundusühing, sihtasutus, kohalik 

omavalitsus või kohaliku omavalitsuse üksuse asutus) ja põhitegevusala;  

2) taotleja viimase majandusaasta käive ja töötajate arv;  

3) taotleja liik komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 1242/2014, milles sätestatakse vastavalt 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 508/2014 (Euroopa Merendus- ja 

Kalandusfondi kohta) eeskirjad tegevuste kohta esitatavate kumulatiivsete andmete jaoks (ELT 

L 334, 21.11.2014, lk 11–38), V lisa tabeli 4 kohaselt; 

4) taotleja kontaktandmed ja tegevuskoht;  

5) taotleja esindaja ja projekti juhi andmed, sh kontaktandmed ja esinduse alus;  

6) teave, kas taotleja on osa kontsernist äriseadustiku § 6 tähenduses, vajaduse korral kontserni 

liige ja tema registrikood;  

7) teave, kas taotlejal on valitsev mõju või on ta valitseva mõju all konkurentsiseaduse § 2 

tähenduses teise ettevõtjaga, kes tegutseb samas kalanduspiirkonnas ja samas valdkonnas, ning 

seotud ettevõtja nimi ja registrikood.  

 

PROJEKTITAOTLUSEL NÕUTAVAD ANDMED VASTAVALT 

TEGEVUSSUUNALE 

 

TEGEVUSSUUND 1: kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamine või turustamine, mis 

on suunatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 63 lõike 1 

punktis a sätestatud eesmärgi saavutamisele  

 

1. TAOTLEJA ANDMED:  

1) taotleja kahe viimase aasta toodangunäitajad või püügiandmed (tulundusühistu korral 

tulundusühistu liikmete toodangunäitajad);  

2) kui taotleja on tulundusühistu, siis tema liikmete nimekiri koos liikmete viimase 

majandusaasta käibe ja töötajate arvuga;  

3) kui taotleja on mittetulundusühing, siis tema liikmete nimekiri koos liikmete tegevusalaga.  

  

2. PROJEKTI KIRJELDUS:  

1) projekti nimetus;  

2) projekti algus- ja lõppkuupäev;  

3) projekti kirjeldus ja eesmärk;  
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4) kavandatava investeeringuobjekti asukoht. Juhul kui toetust taotletakse ehitamiseks, siis maa 

katastrinumber, maa ja hoone kasutusõigus;  

5) projekti elluviimise ja toetuse vajalikkuse põhjendus, hetkeolukorra kirjeldus;  

6) taotleja kogemus ja tegutsemise aeg kalandus- või vesiviljelussektoris või kalapüügi- või 

vesiviljelustoodete väärindamise või turustamise alal;  

7) tootmisjääkide käitlemise kirjeldus;  

8) keskkonna- ja energiasäästlike lahenduste kasutuselevõtmine: kas toetust taotletakse 

taastuvenergiasse investeeringu tegemiseks, energiasäästlikuma hoone ehitamiseks või 

uuendamiseks, energiasäästlikuma seadme kasutuselevõtmiseks, tootmisjääkide käitlemiseks 

või muuks (nimetada);  

9) toodete tarbijad ja turustamiskanalid, olemasolev turunõudlus, tehtud turu-uuringud;  

10) projekti seos meetme tegevussuuna eesmärgiga ja kohaliku arengu strateegiaga;  

11) projekti oodatavad tulemused (kirjeldada projekti mõju või muutust tarneahelale, ettevõtte 

majandustegevusele);  

12) projekti oodatavad tulemusnäitajad: loodud töökohtade arv (täistööajale arvestatud töötajate 

arv, ametikoht), säilitatud töökohtade arv (täistööajale arvestatud töötajate arv, ametikoht), 

loodud ettevõtete arv.  

  

3. PROJEKTI EELARVE:  

1) ettevalmistav töö (määruse § 2 lõike 3 tähenduses);  

2) kalapüügi- või vesiviljelustoodete käitlemiseks seadmete, vahendite, tehnoloogilise liini või 

selle osa soetamine ja paigaldamine;  

3) kalapüügi- või vesiviljelustoodete turustamiseks vajalike seadmete ja vahendite soetamine 

ning paigaldamine;  

4) kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamiseks või turustamiseks vajaliku ehitise 

ehitamine või uuendamine, sh tehnosüsteemid;  

5) kvaliteedikontrolliks vajalike seadmete ja vahendite soetamine ning paigaldamine;  

6) tegevuseks vajalike sõidukite soetamise kulu;    

7) tootearendusega seotud kulu;  

8) keskkonnasäästlikud, sh jäätmekäitluseks vajalikud investeeringud;  

9) investeeringute tegemine taastuvenergiasse;  

10) ehitusjärelevalve kulu;  

11) teavitamiskohustuse täitmisega seotud kulu;  

12) abikõlblike kulude maksumus ilma käibemaksuta ja koos käibemaksuga, taotletava toetuse 

suurus, omafinantseering, investeeringud keskkonnasäästlikesse lahendustesse; 

13) muu kulu. 

 

4. TAOTLEJA JÄRGMISE VIIE AASTA TULUDE-KULUDE ARUANDE PROGNOOS 

Taotleja viimase kahe kalendriaasta ettevõtte majandusnäitajad ja töötajate arv kogu ettevõtte 

majandustegevuse kohta ning projekti lõpule järgneva viie aasta majandusnäitajate 

finantsprognoos tegevusvaldkonnale, milles toetust taotletakse, sh töötajate arv. Kui taotlejaks 

on füüsilisest isikust ettevõtja, esitatakse bilansi ja kasumiaruande asemel ettevõtlustulude 

ja -kulude prognoos vastavalt tuludeklaratsiooni vormi E kululiikide jaotusele. Kui taotleja on 

tegutsenud alla kahe aasta, esitatakse andmed alates tegevuse alustamisest. Finantsprognoosi 

osaks on seletuskiri ja ehitamise korral ehituse eelarve. 
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TEGEVUSSUUND 2: majandustegevuse mitmekesistamine, mis on suunatud Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 63 lõike 1 punktis b sätestatud 

eesmärgi saavutamisele  

  

1. TAOTLEJA ANDMED: kas taotleja on 

1) väikesemahulise rannapüügiga tegelev mikroettevõtja, kes alustab ettevõtlusega 

kõrvaltegevusalal;  

2) väikesemahulise  rannapüügiga  tegelev mikroettevõtja, kes laiendab või mitmekesistab 

ettevõtlust kõrvaltegevusalal, millel ta juba tegutseb;  

3) piirkonna ettevõtja, kes alustab ettevõtlust kalanduse või merendusega (sh järved) seotud 

tegevusalal, või  

4) piirkonna ettevõtja, kes laiendab või mitmekesistab oma tegevust kalanduse või merendusega 

(sh järved) seotud tegevusalal, millel ta juba tegutseb.  

  

2. PROJEKTI KIRJELDUS:  

1) projekti nimetus;  

2) projekti algus- ja lõppkuupäev;  

3) projekti kirjeldus ja eesmärk (nt kirjeldus, millist toodet või teenust hakatakse pakkuma, 

laiendama või parendama);  

4) kavandatava investeeringuobjekti asukoht. Juhul kui toetust taotletakse ehitamiseks, siis maa 

katastrinumber, maa ja hoone kasutusõigus;  

5) projekti elluviimise ja toetuse vajalikkuse põhjendus, hetkeolukorra kirjeldus;  

6) projekti oodatavad tulemused (kirjeldada projekti mõju ettevõtte majandustegevusele);  

7) keskkonnasäästlike (taastuvenergia jms) lahenduste kasutuselevõtmine;  

8) turunõudluse analüüs (kirjeldada, kes on toote või teenuse sihtgrupp, juba olemasolevad toote 

või teenuse pakkujad piirkonnas, hinnang hetkeolukorra turunõudlusele, tulevikuprognoos);  

9) projekti seos meetme tegevussuuna eesmärgi ja kohaliku arengu strateegiaga;  

10) projekti tulemusnäitajad: loodud töökohtade arv (täistööajale arvestatud töötajate arv, 

ametikoht), säilitatud töökohtade arv (täistööajale arvestatud töötajate arv, ametikoht), loodud 

ettevõtete arv; 

11) teave toetatava tegevuse elluviimise tulemusena pakutava kauba või teenuse avalikkusele 

kättesaadavaks tegemise kohta: kirjeldus, milliseid kanaleid kasutatakse ning millised 

dokumendid ja andmed reklaami toimumise kohta säilitatakse; 

12) see tegevusvaldkond EMTAK-i järgi, millesse toetatav tegevus panustab; 

13) taotleja andmed projektitoetuse taotluse esitamise aastale eelnenud kalendriaasta müügi- või 

ettevõtlustulu kohta selles valdkonnas, millesse toetatav tegevus panustab. 

 

3. PROJEKTI EELARVE:  

1) ettevalmistav töö (määruse § 2 lõike 3 tähenduses);  

2) tootmiseks või teenuse pakkumiseks vajalike seadmete ja vahendite soetamine ning 

paigaldamine;  

3) tootmiseks või teenuse pakkumiseks ehitise või rajatise ehitamise või uuendamise kulud, sh 

tehnosüsteemid;  
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4) tootmiseks või teenuse pakkumiseks vajalike sõidukite soetamise kulu;  

5) kultuuripärandiga seotud investeeringud;  

6) ajaloolise laeva ehitamisega seotud kulu;  

7) toote- või teenusearendusega seotud kulu;  

8) omanikujärelevalve ja ehitusjuhtimisega seotud kulu;  

9) teavitamiskohustuse täitmisega seotud kulu;  

10) abikõlblike kulude maksumus ilma käibemaksuta ja koos käibemaksuga, taotletava toetuse 

suurus, omafinantseering, investeeringud keskkonnasäästlikesse lahendustesse; 

11) muu tegevuse elluviimiseks vajalik kulu.  

 

4. TAOTLEJA JÄRGMISE VIIE AASTA TULUDE-KULUDE ARUANDE PROGNOOS 

Taotleja viimase kahe kalendriaasta ettevõtte majandusnäitajad ja töötajate arv kogu ettevõtte 

majandustegevuse kohta ning projekti lõpule järgneva viie aasta majandusnäitajate 

finantsprognoos tegevusvaldkonnale, milles toetust taotletakse, sh töötajate arv. Kui taotlejaks 

on füüsilisest isikust ettevõtja, esitatakse bilansi ja kasumiaruande asemel ettevõtlustulude 

ja -kulude prognoos vastavalt tuludeklaratsiooni vormi E kululiikide jaotusele. Kui taotleja on 

tegutsenud alla kahe aasta, esitatakse andmed alates tegevuse alustamisest. Finantsprognoosi 

osaks on seletuskiri ja ehitamise korral ehituse eelarve.  

  

  

TEGEVUSSUUND 3: kalasadamate uuendamine, mis on suunatud Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 63 lõike 1 punktis a sätestatud eesmärgi 

saavutamisele 

 

1. TAOTLEJA ANDMED: taotleja liikmed ja nende tegevusala, kui taotlejaks on 

mittetulundusühing või sihtasutus.  

  

2. PROJEKTI KIRJELDUS:  

1) projekti nimi;  

2) projekti algus- ja lõppkuupäev;  

3) toetuse objekt (kui projekt hõlmab mitut sadamat, tuleb esitada andmed kõikide sadamate 

kohta): 

3.1) sadama nimi ja aadress;  

3.2) sadama katastriüksuse number ja omanik;  

3.3) sadamasse sissesõidutee omanik;  

3.4) taotleja kasutusõigus (omanik või lepingu alusel) ja lepingu lõpptähtaeg;  

3.5) sadama töötajate arv;  

3.6) sadamat kasutavate kutseliste kalurite arv; 

3.7) sadamat kasutavate kalapüügiloa omanike arv;  

3.8) sadamat kasutavate harrastuskalurite arv;  

3.9) viimase kolme aasta väikesemahulise rannapüügi lossimine (kg);  

3.10) sadamat kasutavate muude isikute arv (harrastussõitjad, ettevõtjad sadama 

territooriumil jt);  

3.11) sadama sügavus ja sadama sildumiskohtade arv taotluse esitamise ajal ja pärast 

projekti lõppu;  
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3.12) viimase kolme aasta jooksul sadamas tehtud investeeringud (tegevus, maksumus);  

4) projekti eesmärk ja kirjeldus (projekti abil rajatava infrastruktuuri ja arendatavate teenuste 

kirjeldus);  

5) projekti elluviimise ja toetuse vajalikkuse põhjendus, hetkeolukorra kirjeldus;  

6) projekti seos meetme tegevussuuna eesmärgi ja kohaliku arengu strateegiaga;  

7) keskkonnasäästlike (taastuvenergia jms) lahenduste kasutuselevõtmine;  

8) projekti tulemusnäitajad: loodud töökohtade arv (täistööajale arvestatud töötajate arv ja 

ametikoht), säilitatud töökohtade arv (täistööajale arvestatud töötajate arv ja ametikoht), loodud 

ettevõtete arv;  

9) projekti oodatavad tulemused ja mõjud kalandussektorile (kirjeldada projekti mõju sadamat 

kasutavatele kaluritele, mõju või muutus tarneahelale, kasusaajate arv, mõju kala kvaliteedile 

jne);  

10) projekti mõju läbivatele teemadele (regionaalsele arengule, keskkonnahoiule, 

kodanikuühiskonna arengule, võrdsete võimaluste tagamisele).  

 

3. PROJEKTI EELARVE:  

1) ettevalmistav töö (määruse § 2 lõike 3 tähenduses);  

2) rajatise, tehnosüsteemi laiendamine või uuendamine, akvatooriumi või sadama sissesõidutee 

süvendamine;  

3) tolmuvaba teekatte paigaldamine või uuendamine;  

4) kala lossimiseks ja jahutamiseks vajalike seadmete ja vahendite soetamine ja paigaldamine;  

5) kütuse tankla, kütuse veoki ja tankimisseadmete soetamise kulu;    

6) kalurite olmehoone ja püügivahendite hoiuruumi ehitamine või uuendamine;  

7) heitmete ja jäätmete käitluseks ning reostustõrjeks vajalike seadmete ja vahendite soetamine 

ja paigaldamine;  

8) navigatsioonimärgistuse ostmine ja paigaldamine;  

9) omanikujärelevalve ja ehitusjuhtimisega seotud kulu;  

10) teavitamiskohustuse täitmisega seotud kulu;  

11) abikõlblike kulude maksumus ilma käibemaksuta ja koos käibemaksuga, taotletava toetuse 

suurus, omafinantseering, investeeringud keskkonnasäästlikesse lahendustesse;  

12) muu kulu.  

 

4. TAOTLEJA JÄRGMISE VIIE AASTA TULUDE-KULUDE ARUANDE PROGNOOS  

 

 

TEGEVUSSUUND 4: koelmualade loomine ja taastamine, mis on suunatud Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 63 lõike 1 punktis c sätestatud 

eesmärgi saavutamisele  

 

 1. TAOTLEJA ANDMED: taotleja liikmed ja nende tegevusala, kui taotlejaks on 

mittetulundusühing või sihtasutus. 

 

 

2. PROJEKTI KIRJELDUS:  

1) projekti nimi;  
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2) projekti algus- ja lõppkuupäev;  

3) tegevuse elluviimise asukoht (maakond, vald, veekogu nimetus, selle maa katastrinumber, 

kus tegevus ellu viiakse);  

4) projekti kirjeldus ja eesmärk, sh milliste kalaliikide elu- ja sigimistingimuste parandamiseks 

on tööd kavandatud;  

5) projekti elluviimise ja toetuse vajalikkuse põhjendus, hetkeolukorra ja probleemi kirjeldus 

(milline on veekogus asuv kudemis- ja elupaikade seisund);  

6) projekti tegevuste elluviimise kirjeldus, sh millises mahus on tööd kavandatud, milliste 

vahenditega tööd tehakse, kuhu ladustatakse eemaldatud sete ja biomass;  

7) projekti elluviijate kogemus sarnaste tööde tegemisel;  

8) projekti oodatavad tulemused (kirjeldus, mida tahetakse saavutada projekti lõpuks, mõjude 

järelhindamine pärast projekti lõpetamist);  

9) kasusaajad (kirjeldus projekti tulemustest otseselt ja kaudselt kasu saajate kohta);  

10) projekti seos meetme tegevussuuna eesmärgi ja kohaliku arengu strateegiaga;  

11) projekti elluviimise tingimused (kalandusteadlase põhjendatud eksperdihinnang 

kavandatavatest töödest, Keskkonnaameti ja Põllumajandusameti kooskõlastus, vee 

erikasutusluba, ligipääs tegevuse elluviimise kohale jm vajalikud load).  

 

3. PROJEKTI EELARVE:  

1) ettevalmistav töö (määruse § 2 lõike 3 tähenduses);  

2) tegevuse elluviimiseks vajalike tööde tegemise kulu; 

3) tegevuse elluviimiseks vajalik personali tööjõukulu;  

4) teavitamiskohustuse täitmisega seotud kulu;  

5) järelhindamisega seotud kulu;    

6) abikõlblike kulude maksumus ilma käibemaksuta ja koos käibemaksuga, taotletava toetuse 

suurus, omafinantseering, investeeringud keskkonnasäästlikesse lahendustesse; 

7) tegevuse elluviimiseks vajalik muu kulu. 

 

4. TAOTLUSE LISAD: dokumendid, mis tõendavad maa kasutusluba tegevuse elluviimiseks 

projekti elluviimisperioodil, kalandusteadlase põhjendatud eksperdihinnang tegevuse 

elluviimise ja planeeritud tööde tegemise kohta, Keskkonnaameti kooskõlastus projekti 

elluviimiseks ja tööde tegemiseks, Põllumajandusameti kooskõlastus, kui tegevus viiakse ellu 

riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetelusse kantud jõel või ojal, vee erikasutusluba, 

kui see on veeseaduse alusel nõutud, keskkonnamõjude hinnangu aruanne, kui see on nõutud 

keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse alusel.  

  

  

TEGEVUSSUUND 5: sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi, sealhulgas kalanduse ja 

merenduse kultuuripärandi edendamine, kalanduskogukondade rolli tugevdamine 

kohalikus arengus ja kohalike kalandusressursside ja merendustegevuse juhtimine, mis on 

suunatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 63 lõike 1 

punktides d ja e sätestatud eesmärgi saavutamisele  

  

1. TAOTLEJA ANDMED: taotleja liikmed ja nende tegevusala, kui taotlejaks on 

mittetulundusühing või sihtasutus.  
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2. PROJEKTI KIRJELDUS:  

1) projekti nimi;  

2) projekti algus- ja lõppkuupäev;  

3) kavandatava investeeringuobjekti asukoht;  

4) maa ja hoone kasutusõigus (omand, hoonestusõigus, rendileping), kui taotleja ei ole omanik;  

5) projekti kirjeldus ja eesmärk, sh otseste kasusaajate loetelu;  

6) projekti elluviimise ja toetuse vajalikkuse põhjendus, hetkeolukorra kirjeldus;  

7) projekti oodatavad tulemused;  

8) keskkonnasäästlike (taastuvenergia jms) lahenduste kasutuselevõtmine;  

9) projekti seos meetme tegevussuuna eesmärgi (valida, kas projekt panustab Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 63 lõike 1 punkti d või punkti e 

eesmärki) ja kohaliku arengu strateegiaga;  

10) projekti seos ja kooskõla muude piirkondlike arengu- ja planeeringudokumentidega;  

11) projekti mõju läbivatele teemadele (regionaalsele arengule, keskkonnahoiule, 

kodanikuühiskonna arengule, võrdsete võimaluste tagamisele);  

12) projekti tulemusnäitajad: loodud töökohtade arv (täistööajale arvestatud töötajate arv ja 

ametikoht), säilitatud töökohtade arv (täistööajale arvestatud töötajate arv ja ametikoht), loodud 

ettevõtete arv;  

13) projekti jätkusuutlikkuse kirjeldus (edasised ülalpidamiskulud ehitiste, rajatiste ehitusel).  

  

3. PROJEKTI EELARVE:  

1) ettevalmistav töö (määruse § 2 lõike 3 tähenduses);  

2) seadmete ja vahendite soetamine ning paigaldamine;  

3) ehitise või rajatise ehitamise või uuendamise kulud, sh tehnosüsteemid;  

4) kultuuripärandiga seotud investeeringud;  

5) ürituse (festival, mess, laat, jms) korraldamisega seotud kulu;  

6) omanikujärelevalve ja ehitusjuhtimisega seotud kulu;  

7) teavitamiskohustuse täitmisega seotud kulu;  

8) abikõlblike kulude maksumus ilma käibemaksuta ja koos käibemaksuga, taotletava toetuse 

suurus, omafinantseering, investeeringud keskkonnasäästlikesse lahendustesse; 

9) muu tegevuse elluviimiseks vajalik kulu.  

 


