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VÄIKESEMAHULISE RANNAPÜÜGI  TEGEVUSKAVA 
 
1. Taotleja ja kalalaeva andmed  
 

1 Taotleja ärinimi    

2 Äriregistrikood                   

3 Andmed moderniseeritava laeva kohta 

4 Laeva nimi   

5 Laeva pardanumber    

6 
Kalalaeva riikliku 
registri sisenumber 1 

                    

7 
Laeva kodusadam, 
asukoht ja aadress  

  

8 Laeva registreerimise aeg kalalaevade riiklikus registris   

9 Laeva vanus aastates 2         

10 Laeva üldpikkus, m   

11 Laeva kogumahutavus enne moderniseerimist, GT   

12 Laeva kogumahutavus pärast moderniseerimist, GT 3   

13 Laeva mootori võimsus enne moderniseerimist, kW   

14 Laeva mootori võimsus pärast moderniseerimist, kW 3   

15 
Kinnitan, et laeva moderniseerimisega ei suurene laeva 
kogumahutavus ega võimsus 3 

  

16 
Kinnitan, et laev on jätkuvalt registreeritud riiklikus kalalaevade 
registris viis aasta pärast moderniseerimise eest toetusraha 
laekumist  

  

aasta taotluse nr 

aasta taotluse nr 17 

Sama laeva moderniseerimiseks 
Euroopa Kalandusfondist varem 
määratud toetused (alates 2008. a) 4 

aasta taotluse nr 

18 
Samal kalalaeval toetuse abiga varem 
välja vahetatud selektiivsed 
püügivahendid 4 

aasta taotluse nr 

19 
Samal kalalaeval toetuse abiga varem 
välja vahetatud hülgekindlad 
püügivahendid 4 aasta taotluse nr 

 

Põllumajandusministri 2. aprilli 2009. a 
määruse nr 42 ““Euroopa Kalandusfondi 2007–
2013  rakenduskava” meetme 1.4 
“Väikesemahuline rannapüük” raames toetuse 
andmise ja kasutamise tingimused ja kord” lisa 
3 



 

Tabel 2. Toetatava tegevuse kirjeldus 5 

                              

1 Kavandatava tegevuse nimetus 6   

aasta kvartal 2 Tegevuse kavandatav elluviimise aeg 7 

aasta kvartal 

Kavandatava tegevuse eesmärk ja tegevuse elluviimise järgse majandustegevuse 
lühikirjeldus 

3 
  

Tootmisprotsessi kirjeldus (püügipiirkonnad, püügi sesoonsus, kala realiseerimine, 
töötlemine  jms) 

4 
  

  Toetatava tegevuse elluviimiseks vajalikud tegevused ja kooskõlastused 8 

5 

                            

Toodete turustamise ja teenuste osutamise viisid 9 

6 

  

 
 

Tabel 3. Töötajad ja toodang 

  Ühik 

Taotluse 
esitamisele 
eelnenud 
majandusaasta 
viimase päeva 
seisuga 

Taotluse esitamise 
majandusaasta 
viimase päeva 
seisuga 

Kavandatava 
esimese 
majandusaasta 
viimase päeva 
seisuga 

1 Töötajad 

2 Töölepingu alusel töötavad isikud       

3 muudel alustel 10       

4 Toodang ja teenused 
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5 -räim         

6 - kilu         

7 - tursk         

8 - lest         

9 - lõhe         

10 - haug         

11 - ahven         

12 - angerjas         

13           

14 -         

15 -         

16 - püütud kala kokku         

17 
- sh töödeldud 
kalasaadused 

        

18 
 - muu toodang ja teenused 
11 

        

19 -         

20 -         

21 -         

22 -         

23 Realiseerimise netokäive 

24 - püütud kala eurot       

25 
- sh töödeldud 
kalasaadused 

eurot       

26 - muu toodang ja teenused eurot       

27 - eurot       

28 - eurot       

29 - eurot       

30 - eurot       

31 - eurot       

32 - eurot       

33 Realiseerimise netokäive 
kokku 

eurot       

 
 

Tabel 4. Riskianalüüs ja muu lisateave seoses kavandatava tegevusega 
A B 

1 Kavandatava tegevusega kaasnevate võimalike riskide lühikirjeldus: 12 

  

  
  
    

2 Kavandatava tegevusega kaasnevaid riske vähendavate tegevuste lühikirjeldus: 13 

  

  

  



  
  

3 Lisateave tegevuskava kohta14 

  

  
  
  
    

4 Püügivahendite arv 

eelmisele 
kalandusaastale eelnenud 
aasta 

taotluse esitamise 
aastale eelnenud 
kalandusaasta 

taotluse esitamise 
aasta  

1.       
2.       
3.       
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Tabel 5. Kavandatavad investeeringud, mille kohta toetust taotletakse 15 
A B C D E F G H I J K 

Tegevuste rahastamine eurodes 

  

Kavandatav tegevus Objektide 
arv 

Käibemaksu-
ta maksumus 

eurodes 

Käibemaks 
eurodes 

Käibemaksu-
ga 

maksumus 
eurodes 

Taotletava 
toetuse 
protsent Taotletav 

toetus 
Omafinantseering 

16 
Laenu abil 

rahastamine 
17 

Laenuvahendite 
allikad18 

1 Toetatava tegevuse kulud, v.a ettevalmistava töö  
1.1 ...                   
1.2 ...                   
1.3 ...                   
1.4 ...                   
1.5 ...                   
1.6 ...                   
1.7 ...                   
1.8 ...                   

2 Toetatav tegevus, v.a ettevalmistav töö, 
KOKKU                 

3 Ettevalmistav töö  
3.1 ...                   
3.2 ...                   
3.3 ...                   

4 Ettevalmistav töö KOKKU                   

5 

Toetatav tegevus KOKKU19 

                  



1 Tabeli 1 reale 6  märgitakse kalalaevale antud kalalaevade riikliku registri 
sisenumber, mis algab tähtedega EST ja  millele järgneb üheksakohaline arv.  

2 Laeva vanus märgitakse regulatsiooni 2792/1999, muudetud regulatsiooniga 
1451/2001, lisa III, p1 kohaselt. Laeva vanus on täisarv, mis võrdub PRIA poolt 
taotluse rahuldamise otsuse ja määruses (EMÜ) 2930/86 määratletud kalalaeva 
kasutuselevõtu aasta (võimalik kontrollida kalanduse infosüsteemist) vahega. 

 
3 Kalalaeva kogumahutavus ja püügivõimsus ei tohi suureneda. 

 
4 Tabeli 1 reale 17  märgitakse  nende taotluste viitenumbrid ja heakskiitmise aastad, 

mille alusel on määratud Euroopa Kalandusfondi (alates 2008. aastast) toetus sama 
kalalaeva moderniseerimiseks,  ning reale 18 ja 19 märgitakse selle taotluse 
viitenumber ja heakskiitmise aasta, mille alusel on määratud toetus sama laeva 
püügivahendi väljavahetamiseks. 
  

5 Tabelisse 2 märgitakse lühidalt laeva moderniseerimisega seonduvad eesmärgid 
ning majandustegevuse lühikirjeldus.   

6 Tabeli 2 reale 1 märgitakse kavandatava tegevuse nimetus, mis peab kajastama 
tegevuse suunda.  

7 Tabeli 2 reale 2 märgitakse kavandatava tegevuse elluviimise aeg aastates 
kvartalite kaupa. Tegevuse elluviimine peab olema kavandatud kahele aastale 
arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.  

8 Tabeli 2 reale 5 märgitakse projekti elluviimiseks vajalikud ametkondade 
kooskõlastused ja tegutsemiseks vajalikud tegevused ning võimalikud takistused 
tegevuste elluviimisel või kooskõlastuste saamisel. 

 
9 Tabeli 2 real 6 kirjeldatakse  hetkel toimivaid turustuskanaleid ja tulevikus 

kasutatavaid kanaleid.  
10 Tabeli 3 reale 3 märgitakse hõivatute aasta keskmine arv, arvestades füüsilisest 

isikust ettevõtjat ennast, palgata peretöötajaid, juhatuse liikmeid jt taotleja 
majandustegevusega seotud isikuid. 

 
11 Tabeli 3 ridadele 18―22 märgitakse tegevusalad, millega tegeletakse, ning toodangunäitajad 

(tonni, tükki, tundi jm) 

12 Tabeli 4 reale 1 märgitakse kõik võimalikud riskid, mis võivad kaasneda kavandatava tegevuse 
elluviimisega. 

13 Tabeli 4 reale 2 märgitakse real 1 nimetatud riske vähendavate tegevuste lühikirjeldus. 

14 Tabeli 4 reale 3 märgitakse muu vajalik lisateave (selgitus) tegevuskava ja selle tabelite kohta. 

15 Tabeli 5 ridadele 1.1—1.8 märgitakse kavandatavad tegevuse kulud määruse lisa 2 ridade 
11.1―11.20 loetelu kohaselt. 

16 Tabeli 5 veergu I märgitakse omafinantseeringu all taotleja poolt tegevuse elluviimiseks 
omavahenditest finantseeritav osa. 

17 Tabeli 5 veergu J märgitakse laenu abil finantseerimise all tegevuse elluviimiseks 
krediidiasutuse poolt ja muudest võõrvahenditest finantseeritav osa. 

18 Tabeli 5 veergu K märgitakse krediidiasutuse, kapitalirendile andja või muu kreeditori nimi. 

19 Tabeli 5 reale 5 märgitakse ridadel 2 ja 3 toodud summad kokku. 

          
          
          
          
          

 


