
 
 
 
 

 
 
 

KALANDUSPIIRKONDADE SÄÄSTEV ARENG  
TEGEVUSGUPI TOETUSE AVALDUSE VORM 

 1. osa 
1. Mittetulundusühing  
1.1  Mittetulundusühingu nimi   
1.2  Mittetulundusühingu registrikood   
1.3  Postiaadress ja kontaktandmed 
 Tänav, maja   
 Küla, alev, alevik, vald või linn   
 Postiindeks, maakond   
 Telefon, faks, e-post   
1.4  Käibemaksukohustuslaseks registreerimise 

number 
 

2. Mittetulundusühingu esindaja andmed  
2.1  Mittetulundusühingu esindaja ees- ja 

perekonnanimi 
1
 

Eesnimi  Perekonnanimi 
 

2.2  Mittetulundusühingu esindaja isikukood  
3. Pangaandmed  
3.1  Arvelduskonto number   
3.2  Arvelduskonto viitenumber   
4. Mittetulundusühingu asutamine  
4.1  Asutamise (tähtajalise asutamise korral ka 

lõpetamise) kuupäev  
 

4.2  Registreerimise kuupäev   
5. Taotluse esitamise teade  
5.1  Taotluse esitamise teate ilmumise väljaanne ja 

ilmumise kuupäev 
 

6.   MTÜ liikmete nimekiri avalduse esitamise ajal
2
 

 Kalandussektori 
ettevõtja (äriühing, 
FIE) tegevusala 

Liikme ees- ja 
perekonnanimi 

Allkiri Vald või linn Registrikood 

                
                
                
                
                
 
 Ettevõtja väljastpoolt 

kalandussektorit 
(äriühing, FIE) 
tegevusala 

Liikme ees- ja 
perekonnanimi  

Allkiri Vald või linn Registrikood 

Põllumajandusministri 24. aprilli 2008. a 
määruse nr 38 ““Euroopa Kalandusfondi 
2007–2013 rakenduskava” meetme 4.1 
“Kalanduspiirkondade säästev areng” raames  
toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja 
kord” lisa 3 
(põllumajandusministri 7. märtsi 2011.a 
määruse nr 22 sõnastuses) 
[RT I, 15.03.2011, 3 – jõust. 18.03.2011] 
 



                
                
 
 Mittetulundusühingu 

ja sihtasutuse nimi 
Liikme ees- ja 
perekonnanimi  

Allkiri Vald või linn Registrikood 

                
                
                
                
 
 Kohaliku 

omavalitsuse nimi 
Liikme ees- ja 
perekonnanimi  

Allkiri Esindaja ees- ja 
perekonnanimi  

Registrikood 

                
                
                
                

 
Mina /organisatsiooni nimi/ /esindaja nimi/ esindajana kinnitan alljärgnevat.  
………………………………...................................................................................................................  

1. Olen teadlik “Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme “Kalanduspiirkondade  
säästev areng” toetuse taotluse kohta kehtestatud nõuetest ja kinnitan, et MTÜ vastab toetuse saamise nõuetele.  
2. Kinnitan esitatud andmete ja dokumentide õigsust ning võimaldan neid kontrollida.  
3. Kinnitan, et strateegia väljatöötamise tegevuskava heakskiitmise ajal oli üldkoosolek otsustus- 
võimeline, hääletamisest võttis osa vähemalt 50% MTÜ liikmeskonnast ja dokument kiideti heaks  
poolthäälte enamusega. 
4. Kinnitan, et MTÜ ei saa sama kulu hüvitamiseks toetust riigieelarvelistest, sealhulgas Euroopa Liidu või  
muudest välisabi vahenditest.  
5. Kinnitan nõusolekut kanda kapitalirendi puhul toetusraha kapitalirendile andja arvelduskontole. 
6. MTÜ kohustub teavitama Ametit oma põhikirja muutmisest, MTÜ ümberkujundamisest või muudest  
toetuse saamise või toetuse kasutamisega seotud asjaoludest, mille tõttu taotluses esitatud andmed ei ole enam   
täielikud või õiged. 
7. Annan nõusoleku kanda tegevusgrupi andmed ja vajaduse korral ka minu kui tegevusgrupi seadusliku  
esindaja isikuandmed põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse ning luban kasutada neid toetuse  
määramisel ja maksmisel. 

 
 
 
Allkiri 
 
 
Taotleja või tema esindaja ees- ja perekonnanimi 
 
        
Kuupäev 
 
 

 

1
Reale 2.1 märgitakse taotleja seadusejärgse esindaja andmed. Taotluse allkirjastab reale 2.1 märgitud isik 

või taotlust esitama volitatud isik.  
2
 Tabelisse märgitakse kõigi kalanduse tegevusgrupi liikmete nimed taotluse esitamise päeva seisuga. 

Ridadele märgitakse, millises vallas tegutsetakse, liikme ametlik nimi, esindusõigust omava isiku nimi ja 
liikme registrikoodi number. Eraldi tuuakse välja väljapoole tegevuspiirkonda jäävate (kuid geograafiliselt 
tegevusgrupi tegevuspiirkonnaga ümbritsetud) üle  4500 elanikuga linnade kalandussektoris tegutsevate 
ettevõtjate ja kalandussektori ühenduste loetelu. 



KALANDUSPIIRKONDADE SÄÄSTEV ARENG 
PROJEKTITOETUSE AVALDUSE VORM

1
 

 2. osa 
1.  Taotleja ärinimi või MTÜ või 

sihtasutuse või kohaliku omavalitsus-

üksuse nimi 
2 
 

 

2.  Taotleja või tema seadusjärgse esindaja 

ees- ja perekonnanimi 
3
 

Eesnimi  Perekonnanimi  

3.  Taotleja või tema seadusjärgse esindaja 

isikukood 
4 
 

           

4.  Äriregistrikood või MTÜ või sihtasutuse 
või kohaliku omavalitsuse üksuse 

registreerimise kood 
5 
 

           

4.1 Äriregistrisse kantud ettevõtja või 
füüsilisest isikust ettevõtja kalapüügiloa 
number 

           

4.2 Selle kalapüügiloa number, millele 

taotleja nimi on kantud
5
 

           

5.  Käibemaksukohustuslaseks 
6 

registreerimise number  
           

6.  Arvelduskonto number 
7 
  

7.  Arvelduskonto omaniku nimi 
7 
  

8.  Arvelduskonto viitenumber 
7 
  

9.  Taotleja tüüp: objekti kasutaja või 

omanik 
8 
 

 

10.  Toetuse saaja määruse mõistes ja toetuse 

määr 
9  

 
 
 

                          % 
 

11.  Toetust taotleva MTÜ liikmete arv 
 
või 

sihtasutuse organite (juhatuse ja 
nõukogu) liikmete arv  

 

11.1 Toetust taotleva MTÜ või sihtasutuse 
põhikirjaline eesmärk 

 

11.2 Toetust taotleva MTÜ liikmete nimekiri 
koos märkega liikme kuuluvuse kohta 
kalandussektorisse 

 
või sihtasutuse 

organite (juhatus ja nõukogu) liikmete 
nimekiri koos märkega juhatuse või 
nõukogu liikme kuuluvuse kohta 

kalandussektorisse
17 

 

11.3 Toetust taotleva MTÜ liikmete nimekiri 
ja liikme tegevusala 

 
või sihtasutuse 

organite (juhatus ja nõukogu) liikmete 

nimekiri ja tegevusala 
17 

 

12. Taotleja postiaadress ja kontaktandmed  



Ettevõtja asukoht äriregistrisse märgitu 
alusel 

12.1  Maakond   
12.2 Vald või linn   
12.3 Küla, alev, alevik   
12.4 Tänav/maja ja postiindeks   
12.5  Telefon, faks, e-post   
13.  Kavandatava projekti elluviimise 

asukoht 
10

 

 
 

13.1.  Maakond   
13.2.  Vald või linn   
13.3.  Küla, alev, alevik   

Toetatava tegevuse nimetus  

14.  Kood
11

  Abikõlbliku kulu nimetus  Maksumus, 
EUR 

Taotletav 
toetuse summa, 
EUR 

14.1  2.1.1    
14.2  2.1.2     
14.3  2.1.3    



14.4  2.1.4    
14.5 2.1.5    
14.6 2.1.6    
14.7 2.1.7    
14.8 2.1.8    
14.9 2.1.9    
14.10 2.1.10    
14.11 2.1.11    
14.12 2.1.12    
14.13 2.1.13    
14.14 2.1.14    
14.15 2.1.15    
14.16 2.1.16    
14.17 2.1.17    
14.18 3.2.1    
14.19 3.2.2    
14.20 3.2.3    
14.21 3.2.4    
14.22 3.2.5    
14.23 3.2.6    
14.24 3.2.7    
14.25 3.2.8    
14.26 3.2.9    
14.27 3.2.10    
14.28 3.2.11    
14.29 3.2.12    
14.30 3.2.13    
14.31 4.3.1    
14.32 4.3.2    
14.33 4.3.3    
14.34 4.3.4    
14.35 4.3.5    
14.36 4.3.6    
14.37 4.3.7    
14.38 4.3.8    
14.39 4.3.9    
14.40 5.4.1    
14.41 5.4.2    
14.42 5.4.3    
14.43 6.5.1    
14.44 Ehitise, millele toetust taotletakse, ehitisregistrikood   
14.45 Omanikujärelevalve tegemise kulu, mis moodustab kuni 3% 

ehitamise maksumusest 
  

14.46 Investeeringuga seotud maaostu kulu, mis moodustab kuni 
10% abikõlblikest kuludest 

  

14.47 Kulu, mis kaasneb kohustusega näidata, et tegemist on Euroopa 
Kalandusfondi toetuse abil elluviidava projektiga, kasutades selleks 
ettenähtud sümboolikat ja teavitustegevusi 

  

15.  Kavandatava projekti maksumus kokku, sh kapitalirendiga ostetav    
15.1 Väljavalitud hinnapakkuja ärinimi või väljavalitud hinnapakkujate 

ärinimed 
 

16.  Ettevalmistavad tööd  
16.1  Kaasnev tellitud projekteerimistöö   



16.2  Projekteerimiseks vajalik ehitusgeoloogiline ja -geodeetiline 
uurimistöö ning hüdrogeoloogiline ja hüdroloogiline uuring  

  

16.3  Taotluse ja neis esitatud andmeid tõendavate dokumentide 
koostamiseks tellitud tööde ja teenuste  maksumus  

  

16.4  Kavandatava projektiga seotud keskkonnamõju hindamise 
maksumus  

  

16.5  Ettevalmistavate tööde maksumus kokku ridadelt 16.1―16.4    
16.6 Väljavalitud hinnapakkuja ärinimi või väljavalitud hinnapakkujate 

ärinimed (ettevalmistava töö puhul) 
 

Projekti  maksumus  

17.  Projekti maksumus KOKKU (ridade 15 ja 16.5 summa kokku)    
18.  

Kavandatava projekti elluviimise aeg
12

     
Alguskuupäev (pp.kk.aa ) 

 
Lõppkuupäev (pp.kk.aa ) 

 
19. Kapitalirendile andja 

13
  

Taotleja kinnitus  

20.  Kinnitan nõusolekut kanda kapitalirendi puhul toetusraha kapitalirendile andja 

arvelduskontole 
14

 

 

21.  Kinnitan, et kavandatava projekti maksumusse on arvestatud vaid selles määruses 

nimetatud abikõlblikud kulud ning toetust ei taotleta mitteabikõlblike kulude katteks 
15

 

 

22.  Kinnitan, et taotleja ei ole hinnapakkumise esitanud ettevõttes osanik, aktsionär või 
juhatuse liige ega kuulu ettevõtte nõukogusse või juhatusse, ning et hinnapakkuja ei ole 
taotluse esitanud ettevõttes osanik, aktsionär või juhatuse liige ega kuulu ettevõtte 

nõukogusse või juhatusse
15

 

 

23.  Kinnitan, et ei saa sama kulu hüvitamiseks raha riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või  
välisabi vahenditest  
 

 

Projekti kohta on saadud toetust riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi 

vahenditest
15

 

 23.1 

Teave sellele projektile saadud toetuse kohta (abikõlblik kulu ja toetussumma suurus) 
 
 

 

23.2 Projekti kohta ei ole saadud toetust riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi 
vahenditest15 

 

 

Kinnitan, et ei ole varem meetme 4.1 raames toetust saanud15 

 
 24. 

Teave selle kohta, et olen meetme 4.1 raames saanud toetust (abikõlblik kulu, kood ja 
toetussumma suurus) 
 
 

 

25. Kinnitan, et taotlejal ei ole riikliku maksu maksuvõlgnevust või tema riikliku maksu 
maksuvõla tasumine on ajatatud  ning maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksud 

tasutud ajakava kohaselt
 15

 

 

26. Kinnitan, et taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust
15

  

27. Loetelu  sisuliselt seonduvate abikõlblike kulude või varem elluviidud projektide kohta 
16 

 

 

28. Kinnitan, et projekt on kooskõlas kalanduspiirkonna strateegiaga. Kinnitan oma  
allkirjaga, et olen teadlik taotluse kohta kehtestatud nõuetest ja vastan toetuse  
saamiseks esitatavatele nõuetele 

 



29. Kinnitan kõigi esitatud andmete ja dokumentide õigsust ning võimaldan neid 
kontrollida 

 

30. Kohustun toetuse saamisele järgneval viiel aastal või määruse kohaselt pikema aja  
jooksul vastama järelepärimistele ning küsitluslehtedele 

 

31. Annan nõusoleku kanda minu isikuandmed põllumajandustoetuste ja põllumassiivide 
registrisse ning kasutada neid toetuse määramisel ja maksmisel 

 

32. Annan nõusoleku teavitada mind taotluse rahuldamise otsusest e-kirja teel  

TAOTLEJA ANDMED ETTEVÕTTE SUURUSE KOHTA
18 

33. Kinnitan, et kuulun:  
 mikroettevõtjate hulka   

 väikse või keskmise suurusega ettevõtjate hulka   

34. Kinnitan, et vähemalt 25% ettevõtja hääleõigusest ning osa- või aktsiakapitalist  
ei kuulu riigile, kohaliku omavalitsuse üksusele või muule avalik-õiguslikule  

juriidilisele isikule
19

 
 Jah  

 Ei   

35. Taotleja tüüp:  
 autonoomne ettevõtja

20

 
 
 

 – taotleja osalus teise äriühingu osa- või 
aktsiakapitalis on vähem kui 25% või 

taotleja hääleõigus teises äriühingus on vähem 
kui 25% 
– taotleja osa- või aktsiakapitalis on riigi, 
kohaliku omavalitsuse üksuse või muu 

avalik-õigusliku juriidilise isiku või teise 
ettevõtja osalus koos või eraldi vähem kui 25% 
või taotleja suhtes ei oma riik, kohaliku 
omavalitsuse üksus, avalik-õiguslik juriidiline 
isik või teine ettevõtja suuremat hääleõigust kui 

25%  
– taotleja ei koosta konsolideeritud 
aastaaruandeid ja teda ei arvestata 

konsolideeritud aastaaruandeid koostava 
ettevõtja aruannetes ning on seega seotud 

ettevõtja partnerettevõtja
21 

 

 

 

 

 partnerettevõtja  – taotleja osalus teise äriühingu osa- või 
aktsiakapitalis on 25―50% või taotleja 
hääleõigus teises äriühingus on 25%―50% 
– taotleja osa- või aktsiakapitalis on teise 
ettevõtja osalus 25%―50% või taotleja 

suhtes on teisel ettevõtjal hääleõigus 
25%―50% 
– taotleja ei koosta teist ettevõtjat 
hõlmavaid konsolideeritud aastaaruandeid 

ning teda ennast ei hõlma teise ettevõtja või 
sellega seotud ettevõtjate koostatud 
konsolideeritud aastaaruanded 

 

 

 



 seotud ettevõtja  – taotleja osalus teise äriühingu osa- või  
aktsiakapitalis on üle 50% või taotleja  
hääleõigus teises äriühingus on üle 50% 
– taotleja osa- või aktsiakapitalis on  
teise ettevõtja osalus üle 50% või  

taotleja suhtes on teisel ettevõtjal hääleõigus 
 üle 50%  
– taotleja koostab teist ettevõtjat  
hõlmavaid konsolideeritud  

aastaaruandeid ning teda ennast hõlmavad  
teise ettevõtja või sellega seotud ettevõtja  
koostatud konsolideeritud aastaaruanded 

 

 

 

 Taotleja kategooria (mikro-, väikese või keskmise suurusega ettevõtja) määramiseks kasutatud 

andmed
22

 

 Vaatlusperiood
23

: 1 2 

 Töötajate arv (ATÜ) Müügikäive (eurot)
24

 Bilansimaht (eurot
    
36. Kinnitan, et on tagatud nõutav omafinantseering summas 

 
………………………………eurot. 

 

37. Kinnitan, et teavitan avalikkust sellest, et asjakohane projekt või selle tegevus  
viiakse ellu meetme 4.1 “Kalanduspiirkondade säästev areng”  
projektitoetuse abil ja  kasutades selleks ettenähtud sümboolikat  
põllumajandusministri 8. veebruari 2008. a määruse nr 7 “Euroopa  
Kalandusfondi toetuse objekti tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise  
tingimused ja kord” kohaselt  

 

 
 
 
Allkiri 
 
 
Taotleja või tema esindaja ees- ja perekonnanimi 
 
        
Kuupäev  



   
 

 

1 Taotlus koos selles esitatud andmeid tõendavate dokumentidega esitatakse Ameti taotluste vastuvõtmiseks 
volitatud ametnikule. Avaldus täidetakse trükitähtedega. Kui taotleja ei pea mõnda rida täitma, siis märgitakse 
sellele reale sümbol "―".  
2 Reale 1 märgitakse äriregistrisse kantud ettevõtja või füüsilisest isikust ettevõtja ärinimi; mittetulundusühingu 
(MTÜ); sihtasutuse (SA) või kohaliku omavalitsuse üksuse (KOV) nimi.  
3 Reale 2 märgitakse taotleja või tema seadusjärgse esindaja andmed. Taotluse allkirjastab real 2 märgitud isik või 
taotlejat esitama volitatud isik.  
4 Reale 3 märgitakse reale 2 märgitud isiku isikukood.  
5 Reale 4 märgitakse real 1 märgitud taotleja äriregistrikood või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris 
registreerimise kood või kohaliku omavalitsuse üksuse registreerimise kood. Rea 4.2 täidab äriregistrisse kantud 
ettevõtja või füüsilisest isikust ettevõtja, kes on kalapüügiloale kantud isik. 
6 Reale 5 märgitakse real 1 märgitud taotleja käibemaksukohustuslaseks registreerimise number, kui toetuse taotleja 
on käibemaksukohustuslane. 
7 Reale 6 märgitakse selle arvelduskonto number, millele soovitakse väljamakstava toetuse kandmist ning millelt 
tasutakse kavandatava kulu eest.  
Reale 8 märgitakse arvelduskonto viitenumber, kui see on olemas Read 6―8 jäetakse täitmata, kui projekt viiakse 
ellu kapitalirendi korras.  
8  Reale 9 märgitakse taotleja  tüüp.  
9 Reale 10 märgitakse toetuse määr ja kas  toetuse saaja on: 
1) kalandussektori äriühing või füüsilisest isikust ettevõtja ; 
2) kalandussektorisse mitte kuuluv äriühing või füüsilisest isikust ettevõtja; 
3) mittetulundusühing või sihtasutus, kelle põhikirjaline eesmärk on kalandussektori tegevuste edendamine; 
4)mittetulundusühing või sihtasutus, kelle põhikirjaline eesmärk ei ole kalandussektori tegevuste edendamine;  
5) kohaliku omavalitsuse üksus.  
10 Ridadele 13.1―13.3 märgitakse projekti elluviimise asukoht.  
11 Ridadele 14.1–14.43 märgitakse abikõlbliku kulu nimetus lisa 2 osas 2 esitatud loetelu järgi. 
12 Reale 18 märgitakse kavandatava projekti (sh ettevalmistav töö) alguskuupäev, kui ettevalmistav töö on tehtud, 
siis selle lõppkuupäev ja projekti lõppkuupäev. Ettevalmistava töö kohta peab isik, kellelt taotleja tellis töö või 
teenuse, olema väljastanud arve või arve-saatelehe mitte varem kui 1. jaanuaril 2007. aastal ning selle eest peab 
olema makstud enne taotluse esitamist. Toetatava tegevuse elluviimist ei või alustada varem ja kuludokumendid ei 
või olla väljastatud varem kui Ametile taotluse esitamise päeval, v.a ettevalmistava töö puhul.  Projektitoetust ei 
maksta, kui toetatav tegevus ei ole ellu viidud kolme aasta jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest 
või kuitoetatav tegevus ei ole ellu viidud enne 30. juuni 2015.  Projekti elluviimisega tuleb alustada  12 kuu jooksul 
arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest. 
 13 Reale 19 märgitakse kapitalirendile andja ärinimi, juhul kui taotleja kavandatav projekt viiakse ellu kapitalirendi 
korras.  
14 Reale 20 märgib taotleja “X”, millega kinnitab oma nõusolekut.   
15 Ridadele 21―26 märgib taotleja “X”, millega kinnitab oma nõusolekut. Ridadele 23.1 ja 23.2 märgitakse kas 
“X” või “ ―”. 
16 Reale 27 märgitakse projekt ja selle elluviimiseks tehtud abikõlblikud kulud, mille varasem tegemine on 
hädavajalik kõnesoleva projekti elluviimiseks või mille tegemata jätmine takistab kõnesoleva projekti elluviimist.  
17 Ridadel 11.2 ja 11.3 nimetatud nimekirja võib esitada taotleja või tema esindaja poolt allkirjastatuna lisalehel. 
Rida 11.3 täidetakse juhul, kui MTÜ või sihtasutuse põhikirjaline eesmärk ei ole seotud kalandussektori tegevuste 
edendamisega. Rida 11.3 täidetakse ka juhul, kui toetust taotleva MTÜ liikmetest või sihtasutuse juhatuse või 
nõukogu liikmetest kuulub vähem kui 50% kalandussektorisse.  
18 

Taotleja määratlemisel mikro-, väikese või keskmise suurusega ettevõtjaks juhindutakse komisjoni soovitusest 
2003/361/EÜ (ELT L 214, 20.5.2003, lk 36).  
19 

Kui taotleja osa- või aktsiakapitalist vähemalt 25% kuulub riigile, kohaliku omavalitsuse üksusele või muule 
avalik-õigusliku juriidilisele isikule või taotleja suhtes on riigil, kohaliku omavalitsuse üksusel või muul avalik-
õiguslikul juriidilisel isikul hääleõigus vähemalt 25%, siis ei loeta taotlejat mikro-, väikese või keskmise suurusega 
ettevõtjaks.  
20

Taotleja võib siiski lugeda autonoomseks komisjoni määruse (EÜ) nr 800/2008 lisa 1 artikli 3 lõikes 1 sätestatud 
juhtudel 

21 

Kui taotleja on autonoomne ettevõtja, esitab ta ainult oma ettevõtte töötajate arvu ja majandusandmed. Kui 
taotleja on partnerettevõtja, liidab ta oma andmetele andmed partnerettevõtjate töötajate arvu ja 
majandusandmete kohta proportsionaalselt kapitaliosaluse või hääleõigusega. Kui taotleja on seotud ettevõtja, 
liidab ta oma andmetele 100% ulatuses seotud ettevõtjate töötajate arvu andmed ja majandusandmed.  



22
Andmed esitatakse viimase kinnitatud majandusaasta andmete alusel ja peavad olema arvutatud majandusaasta 

põhiselt.  
23

Ettevõtja võib valida, kas võtta aluseks müügikäive või bilansi piirmäär. Ettevõtja täidab veergudest 2 ja 3 
vähemalt ühe veeru, mille puhul finantsandmed vastavad VKE lubatud töötajate arvule ja majandusandmetele.  
24

Ettevõtja müügikäive ei sisalda käibemaksu 
 
 



 
KALANDUSPIIRKONDADE SÄÄSTEV ARENG 

PROJEKTI VORM 
 3. osa 

Andmed projektitoetuse taotleja kohta                                                                                                                          

1. Ettevõtja 

1.1  Taotleja ärinimi    

1.2 Äriregistrikood1   

1.3  Käibemaksukohustuslaseks registreerimise number 2   

1.4  Taotleja või tema seadusjärgse esindaja ees- ja perekonnanimi 3   
Eesnimi  

 
Perekonnanimi  

1.5  Taotleja või tema seadusjärgse esindaja isikukood      

2. Mittetulundusühing /sihtasutus (MTÜ/SA) 

2.1  MTÜ/SA nimi     

2.2  MTÜ/SA registrikood     

2.3 Käibemaksukohustuslaseks registreerimise number 2   

2.4 MTÜ/SA seadusjärgse esindaja ees- ja perekonnanimi   
Eesnimi  

 
Perekonnanimi  

2.5 Taotleja seadusjärgse esindaja isikukood   

3. Kohaliku omavalitsuse üksus (KOV) 

3.1 KOV nimi    

3.2 KOV registreerimise kood  

3.3 KOV seadusjärgse esindaja ees- ja perekonnanimi  
Eesnimi  

 
Perekonnanimi 

3.4 Taotleja seadusjärgse esindaja isikukood   

4. Kavandatava projekti elluviimise asukoht4 

4.1  Maakond     



4.2  Vald või linn     

4.3  Küla, alev, alevik     

5. Andmed kavandatava projekti23  kohta 

5.1 Projekti  nimetus  

5.2 Kalasadama või lossimiskoha katastriüksuse nr5  

5.3 Ehitise omanik 6  

5.4 Maa omanik 6  

5.5 Ehitise või maa kasutaja ja kasutamise aluseks oleva lepingu 
number6 

 

6. Äriplaani  kirjeldus 7     ja vajalikkuse põhjendus                                                                                                                              

6.1 Sisukord 

6.2 Lühikokkuvõte 

6.3 Üldandmed 

6.4 Peatükk 1 – Äriidee, visioon ja kavandatava projekti eesmärk 

6.4.1 Kavandatava projekti kirjeldus8 

6.4.2 Objekti, mille parendamiseks projektitaotlust taotletakse, hetkeolukord (kui toetust taotletakse olemasoleva ehitise uuendamiseks 
või laiendamiseks)9 

6.4.3 Projekti elluviimise järgse majandustegevuse lühikirjeldus 

6.4.4 Objekti kasutajad projekti elluviimise järgsel ajal10 

6.4.5 Projekti elluviimise olulisus ehk objekti vajalikkus piirkonnas 

6.4.6  Objekti majandamine 

6.5 Peatükk 2 ― Senise tegevuse analüüs11 

6.5.1* Taotleja (ettevõtja) peamised tegevusvaldkonnad ( valdkonnad, milles tegutsedes saab taotleja oma  põhisissetuleku) ja nimetatud 
valdkonnas ligikaudne tegutsemise aeg aastates– võib esitada CV-na 

6.6* Peatükk 3 ― Ärikeskkonna analüüs12 

6.7* Peatükk 4 ― SWOT ja strateegia13 

6.8* Peatükk 5 ― Toode/teenus, turg ja konkurents14   



6.9* Peatükk 6 ― Turustamine15 

6.10 Peatükk 7 ― Juhtimine ja personal16 

6.11 Peatükk 8 ― Põhiprotsess (tootmise või teeninduse protsess) 17  

6.12 Peatükk 9 ― Finantsprognoosid ja finantsanalüüs18 

6.12.1 Objekti edasise kasutamisega seonduvate kulude katmine 

6.12.2 Toetatava projektiga seotud kavandatavad tulud ja kulud:  

  

Taotluse 
esitamise 
majandus-

aasta  

Taotluse 
esitamise 

majandusaastal
e järgnev 

kavandatav 
esimene 

majandus-
aasta  

Taotluse 
esitamise 

majandusaastal
e järgnev 

kavandatav 
teine 

majandus-
aasta  

Taotluse 
esitamise 

majandusaastale 
järgnev 

kavandatav 
kolmas 

majandusaasta  

Taotluse 
esitamise 

majandusaastale 
järgnev 

kavandatav neljas 
majandus-aasta  

Taotluse 
esitamise 

majandusaastale 
järgnev 

kavandatav viies 
majandusaasta  

6.12.3. TULUD KOKKU                   

 Kaupade ja teenuste müük                    

                    

        

 Muud       

        

        

6.12.4 KULUD KOKKU                   

 Majandamiskulud                    

 Personali- ja juhtimiskulud                    

 Kavandatava projekti 
objekti kulum  

   
               

        

6.12.5 TULEM/KASUM                   



(tulud kokku – kulud 
kokku)  

  

6.12.6 Toetatavad tegevused / abikõlblik kulu                                                                                                                                             

A B C D E F G H I J 

Tegevuste 
finantseerimine eurodes 

  

Kood20 

 

Abikõlbliku kulu 
nimetus 

Objektide 
arv 

Maksumus 
eurodes 

Käibemaks 
eurodes 

Taotletava 
toetuse määr 
protsentides Kasutatav  

toetus 

Oma- ja 
laenu-

vahendid 

Laenu-
vahendite 

allikad 

 6.12.6.1 2.1.1              

  2.1.2         

 2.1.3         

 2.1.4         

 2.1.5         

 2.1.6         

 2.1.7         

…. …         

 5.4.2         

 5.4.3         

 6.5.1                

6.12.7 Ettevalmistav töö21            ×22 

6.12.7.1               

               

6.12.8 Toetatava ehitise 
ehitisregistrikood 

       

6.12.9 Omanikujärelevalve        



6.12.10 Maa ost             

6.12.11 Kulu, mis kaasneb kohustusega 
näidata, et tegemist on meetme 
4.1 toetuse abil elluviidava 
projektiga, kasutades selleks 
ettenähtud sümboolikat ja 
teavitustegevusi 

       

6.12.12   Toetus projekti kohta KOKKU          ×  

 

 6.13 Peatükk 10 – Riskianalüüs19 ja muu lisateave                                                                                                                                           

Kavandatava projektiga kaasnevate riskide lühikirjeldus 6.13.1 

 

 

Kavandatava projektiga kaasnevaid riske vähendavate tegevuste lühikirjeldus 6.13.2 

  
 

 

Lisateave projekti  kohta 6.13.3 

 

 
 
 
 
Allkiri 
 
 
 
Taotleja või tema esindaja ees- ja perekonnanimi 
 



        
Kuupäev 
 

 

 

 

1 Reale 1.2 märgitakse real 1.1 märgitud taotleja äriregistrikood. Füüsilisest isikust ettevõtja puhul, kes ei ole kantud äriregistrisse, jääb see väli täitmata. 
2  Reale 1.3 märgitakse real 1.1 märgitud taotleja käibemaksukohustuslaseks registreerimise number. 

3 Reale 1.4 märgitakse projektitoetuse taotluse allkirjastava taotleja või tema seadusjärgse esindaja ees- ja perekonnanimi.  
4  Ridadele 4.1–4.3 märgitakse kavandatava projekti elluviimise asukoht. 
5  Read 5.2  täidab taotleja, kes taotleb toetust kalasadama või lossimiskoha uuendamiseks.  

6  Ridadele 5.3–5.5 märgitakse projekti elluviimisega seotud maa või ehitise omaniku või kasutaja andmed ja kasutamise aluseks oleva lepingu number. Uue hoone 
püstitamise korral on kavandava ehitise alune maa taotleja omandis või on taotleja kasuks seatud hoonestusõigus. 
7 Ridadel 6.4–6.13 esitatud loetelu on igas äriplaanis kohustuslik ja iga osa on oluline ning kõik osad on omavahel seotud.  
Ridadel 6.4.1–6.4.6 esitatud loetelu alusel koostatakse peatükk, mis äriplaanis on kogu kavandamise aluseks. Äritegevust kavandatakse selles peatükis esitatud visiooni ja 
eesmärkide saavutamiseks. 
8  Kirjeldatakse üldiselt kavandatavaid töid, soetatavaid seadmeid või ostetavaid teenuseid. 

9  Kirjeldatakse uuendatava objekti seisukorda enne projektitoetuse taotluse esitamist. 
10  Nimetatakse võimalik objekti kasutama hakkavate inimeste arv ja kirjeldatakse objekti kasutamise aktiivsust. 
11 , 12  Peatükid 2 ja 3 (read 6.5 ja 6.6)  koostatakse, et teha  SWOT-analüüs, mille kokkuvõte tehakse 4. peatükis. SWOT-analüüsi kasutatakse äristrateegia valimiseks (peatükk 
4) ja riskianalüüsi sisendina (peatükk 10). 
13  Kui real 6.7 ehk peatükis 4 valitakse üldine strateegia, siis peatükkides 5–9 kirjutatakse see strateegia lahti erinevate äritegevuse aspektide jaoks. 
14   Real 6.8 ehk peatükis 5 kirjeldatakse tooteid ja teenuseid ning kavandatakse nende arendamist; kirjeldatakse olemasolevat ja võimalikku turgu ning seal tegutsevaid 
konkurente. Tuuakse välja konkurentsieelis. Sellest peatükist saab äriplaani kasutaja kinnituse, kui palju ja millise hinnaga on võimalik asjaomast toodet või teenust 
kirjeldatud turgudel konkurentidega võisteldes müüa. Seega annab see peatükk finantsprognoosidesse müügiprognoosi. 
15   Real 6.9 ehk peatükis 6 kavandatakse turundustegevused ja nn kanalid toote või teenuse turustamiseks. Koostatakse turunduseelarve, mis finantsprognoosides kulude 
poolele kantakse. 
16   Real 6.10 ehk peatükis 7 kavandatakse personali vajadust, palgatasemeid, juhtimiskulusid, motivatsioonisüsteemide rakendamist, koolitust ja muud töötajatega seonduvat. 
See peatükk annab finantsprognoosidesse personali- ja juhtimiskulud. 
17  Real 6.11 ehk peatükis 8 kavandatakse tootmistegevust või teenuse osutamist. Arvestatakse tootmise või teenuse osutamise omahind, tehakse seadmete hankimise plaan. 
See peatükk annab finantsprognoosidesse tooraine, materjalide, koostisosade kulud, aga ka tootmispinna kasutamisega seotud kulud (elekter, soojus, side jms) ning 
abikõlbliku kulu kasutamise suuruse tootmisseadmetesse. 
18   Real 6.12 ehk peatükis 9 võetakse peatükkide 5―8 rahalised väljundid kokku kasumi, rahavoo ja bilansside prognoosides. Hiljemalt seda peatükki koostades saab selgeks, 
kas äri on kasumlik või mitte. 
19   Real 6.13 ehk peatükis 10 hinnatakse riske, mille põhjal kavandatakse eelnevatesse peatükkidesse ennetavad tegevused või alternatiivsed tegevused juhuks, kui mõni risk 
realiseeruma peaks. Riskianalüüs võimaldab ettevõtjal või investoril kriitilisemalt hinnata projekti tasuvusarvutusi. 
20  Ridadele 6.12.6 ―… märgitakse asjakohase koodi juurde selle abikõlbliku kulu ja objekti nimetus, mille kohta toetust taotletakse. Kood, toetatav tegevus ja abikõlbliku 
kulu nimetus on esitatud lisa 2 osas 2. 



21 Ridadele 6.12.7 ― … märgitakse ettevalmistavad tööd avalduse kohaselt  
22 Read, mis on tähistatud sümboliga «×», jäetakse täitmata.  
23  Projekt on kindla eesmärgi saavutamiseks mõeldud ajas ja ruumis piiritletud tegevus või tegevuste kogum, mis on kooskõlas määruses kirjeldatud kalanduspiirkonna 

arengu strateegia tegevussuunaga ja toetatavate tegevustega. Projekti elluviimiseks antakse toetust abikõlblike kulude katteks. 
24  Strateegia viienda tegevussuuna ehk koolitustegevuste projektitoetuse taotluse puhul täidetakse valikuliselt read 1.1–3.4 ja täidetakse read 4.1–4.3; 5.1; 6.1–6.4.1; 6.12.6 ja 

6.13.3. Punktis 6.3 nimetatakse muu hulgas ka projekti elluviimise algus- ja lõppaeg. Punktis 6.4.1 kirjeldatakse ka koolitusteenuse pakkuja kogemust, sealhulgas lisatakse 
materjalid, mis tõendavad, et koolitaja on koolitusasutus „Täiskasvanute koolituse seaduse” mõistes. 

* - tärniga tähistatud read (6.5.1–6.9) jätab täitmata MTÜ, sihtasutus või KOV projektitoetuse taotlemisel kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamiseks või juhul, kui 
projekti ei viida ellu äritegevuse edendamiseks. 
 
 
 
 
 



 
KALANDUSPIIRKONDADE SÄÄSTEV ARENG 

TEGEVUSGRUPI TOETUSE INDIKAATORITE LEHT 

4. osa 

Valige sobiv vastusevariant, märkides kasti rist (X)! 

 

Näitaja 1: Piirkondadevahelise ja rahvusvahelise koostöö edendamisega seotud tegevus 

Osalemine riigisisesel  

 Seminaril (arv, teema)……………...…………………………………………… 

 Konverentsil (arv, teema)……………………………………………………...... 

 Messil (arv, teema)……………………………………………………………… 

 Õppereisil (arv, teema)………………………………………………………….. 

Osalemine välisriigis toimunud 

 Seminaril (arv, teema)…………………………………………………………. 

 Konverentsil (arv, teema)……………………………………………………… 

 Messil (arv, teema)……………………………………………………………... 

 Õppereisil (arv, teema)………………………………………………………… 

Rahvusvaheline koostöö  

 Väliskülalise vastuvõtt (arv, nimi, 

teema)……………………………………………………………………………. 

 Koostööprojekt (arv, teema)…………………………………………………….. 

 

Näitaja 2: Strateegia väljatöötamise ja elluviimise ning selleks vajalike oskuste 

omandamisega seotud tegevus 

 Riigisisese eksperthinnangu kasutamine (arv, teema, eksperdi 

nimi)……………………………………………………………………………. 

 Välisriigi eksperdi hinnangu kasutamine (arv, teema, eksperdi 

nimi)…………………………………………………………………………….. 



 Uuring (arv, teema, teostaja)………………………………………………… 

 Koolitus (arv, teema)………………………………………………………… 

 Seminar (arv, teema)…………………………………………………………. 

 Muu (täpsustada)……………………………………………………………... 

 

Näitaja 3: Tegevusgrupi tegevuskulude hüvitamisega seotud tegevus 

 Palgalised töötajad (arv)………………………………………………………… 

 Muu (täpsustada)………………………………………………………………... 

 

Näitaja 4: Tegevusgrupi teavitustegevusega seotud tegevus 

 Infopäev (arv, teema)……………………………………………………………. 

 Info- ja reklaammaterjalid (arv, nimi, liik)……………………………………… 

 Veebileht (arv, teema)…………………………………………………………... 

 Muu (täpsustada)………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KALANDUSPIIRKONDADE SÄÄSTEV ARENG 

PROJEKTITOETUSE INDIKAATORITE LEHT 

5. osa 

Valige sobiv vastusevariant, märkides kasti rist (X)! 

 

1.  Projektitoetuse indikaatorid tegevustest lähtuvalt 

  Näitaja 1. Kalanduspiirkondade konkurentsivõime tugevdamisega seotud tegevus 

 Näitaja 2. Majandustegevuse ümberstruktureerimise ja ümbersuunamisega seotud tegevus 

 Näitaja 3. Ettevõtluse mitmekesistamisega seotud tegevus  

 Näitaja 4. Kalandustoodete lisandväärtuse suurendamisega seotud tegevus 

 Näitaja 5. Turismiga seotud infrastruktuuri toetamisega seotud tegevus 

 Näitaja 6. Kalanduspiirkondade keskkonnakaitsega seotud tegevus 

 Näitaja 7. Kalanduspiirkondade tootmissuutlikkuse taastamisega seotud tegevus 

2. Indikaatorid kalandustoodete töötlemise ja otseturustamisega  seotud tegevuste 

elluviimisel  

Tegevus 1:  Tootmisvõimsuse suurenemine (uue üksuse rajamine ja olemasoleva laiendamine) 

 Näitaja 12. Värsked või jahutatud tooted ……………… (tonni aastas) 

 Näitaja 13. Konservid või preservid ………………. (tonni aastas) 

 Näitaja 14. Külmutatud või sügavkülmutatud tooted ………………. (tonni aastas) 

 Näitaja 15. Muud tooted (valmistoidud, suitsutatud, soolatud, kuivatatud tooted) ………………. 

(tonni aastas) 

Tegevus 2:  Tootmisüksuse  laiendamine, varustamine ja ajakohastamine 



Näitaja 16. Kas Teie investeering parandab tootmisüksuse sanitaar- ja töötingimusi? 

 Jah 

 Ei 

Näitaja 17. Kas Teie investeering vähendab keskkonnakoormust? 

 Jah 

 Ei 

Näitaja 18. Kas tootmistehnoloogiat on parendatud (tehnoloogia kvaliteet ja innovaatilisus)? 

 Jah 

 Ei 

Tegevus 3: Uue otseturustusüksuse  ehitamine 

 Näitaja 19: Kasulik pindala ………………. (m²) 

Tegevus 4: Olemasoleva otseturustusüksuse uuendamine 

Näitaja 20. Kas Teie investeering parandab sanitaar- ja töötingimusi? 

 Jah 

 Ei 

Näitaja 21. Kas Teie investeering vähendab keskkonnakoormust? 

 Jah 

 Ei 

Näitaja 22. Kas tehnoloogiat on parendatud (tehnoloogia kvaliteet ja innovaatilisus)? 

 Jah 

 Ei 

Näitaja 23. Kas investeerisite kalandustoodete jäätmete käitlemisse? 



 Jah 

 Ei 

3. Indikaatorid  olemasoleva kalasadama või lossimiskoha uuendamisega seotud tegevuse 

elluviimisel  

 Näitaja 24. Ehitatud või uuendatud külmhoone mahutavus ……………… (m³) 

 Näitaja 25. Hoidla (laohoone, hulgimüügihoone, v.a külmhoone) mahutavus……………… (m³) 

 Näitaja 26. Investeering hõlmab käitlemisseadme soetamist 

 Näitaja 27. Investeering hõlmab jäävalmistusmasina soetamist 

 Näitaja 28. Investeering hõlmab varustusseadme (elekter, vesi, kütus) soetamist 

 Näitaja 29. Investeering hõlmab kalasadama või lossimiskoha territooriumil oleva rajatise 

laiendamist/uuendamist 

 Näitaja 30. Uuendatud kai pindala…………….. (m²) 

 Näitaja 31. Uuendatud kai pikkus ……………..(m) 

 Näitaja 32. Otseturustamiseks kasutatav pindala…………….. (m²) 

 Näitaja 33. Tolmuvaba teekatte paigaldamine või uuendamine ― tee pikkus …………….. (m) 

 Näitaja 34. Investeeringu tulemusena uuendati kalasadam 

 Näitaja 35. Investeeringu tulemusena uuendati lossimiskoht 

 Näitaja 36. Investeering hõlmab ehitise ehitamist/uuendamist (kalurite olmehoone, jäätmete 

töötlemiseks vajalik ehitis, paadikuur vms) 

4. Indikaatorid koolitustegevuste elluviimisel 



4.1 Toetus kutseoskuste, töötajate kohanemisvõime ja töösaamise võimaluste edendamiseks ja 

parandamiseks 

 Näitaja 40. Koolitusprojektiga, mille kohta saadi toetust, aidati kaasa kutseoskuste 

edendamisele ja parandamisele 

 Näitaja 41. Koolitusprojektiga, mille kohta saadi toetust, aidati kaasa töötajate 

kohanemisvõime edendamisele ja parandamisele 

 Näitaja 42. Koolitusprojektiga, mille kohta saadi toetust, aidati kaasa töösaamise 

võimaluste edendamisele ja parandamisele 

 Näitaja 43. Koolitusprojekt, mille kohta saadi toetust, on seotud meetme tegevussuunaga 1 

“Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine” 

 Näitaja 44.  Koolitusprojekt, mille kohta saadi toetust, on seotud meetme tegevussuunaga 

2 “Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine” 

 Näitaja 45. Koolitusprojekt, mille kohta saadi toetust, on seotud meetme tegevussuunaga 3 

“Kalandusega seotud turismi arendamine ja rannaküla taaselustamine” 

 Näitaja 46. Koolitusprojekt, mille kohta saadi toetust, on seotud meetme tegevussuunaga 4 

“Tegevuste mitmekesistamine” 

 Näitaja 47. Koolitusprojektis, mille kohta saadi toetust, osales …………… meest (arv) 

 Näitaja 48. Koolitusprojektis, mille kohta saadi toetust, osales …………… naist (arv) 

 Näitaja 49. Koolitusprojekti, mille kohta saadi toetust,  raames toimunud koolituse 

vormiks oli loeng. 

 Näitaja 50. Koolitusprojekti, mille kohta saadi toetust,  raames toimunud koolituse 

vormiks oli seminar. 



 Näitaja 51. Koolitusprojekti, mille kohta saadi toetust,  raames toimunud koolituse 

vormiks oli infopäev. 

 Näitaja 52. Koolitusprojekti, mille kohta saadi toetust,  raames toimunud koolituse 

vormiks oli praktika. 

 Näitaja 53. Koolitusprojekti, mille kohta saadi toetust,  raames toimunud koolituse 

vormiks oli õppereis. 

 Näitaja 54. Koolitusprojekti, mille kohta saadi toetust,  raames oli osaleja kohta ………… 

koolituspäeva (arv) 

 Näitaja 55. Programmilise koolitusprojekti raames korraldati koolitust ……….. korda 

(arv) 

 

 

 

Allkiri 

 

 

Taotleja või tema esindaja ees- ja perekonnanimi 

        

Kuupäev 

 
 
 
 
 
 
[RT I, 15.03.2011, 3 – jõust. 18.03.2011] 
 


