
 
 
 
 
 

Põllumajandusministri 17. juuni 2008. a määrus nr 
61 “Euroopa Kalandusfondi 2007–2013  
rakenduskava” meetme 2.3 “Investeeringud 
töötlemisse ja turustamisse” raames toetuse andmise 
ja kasutamise tingimused ja kord” 
Lisa 1 
(põllumajandusministri5. märtsi 2013. a määruse nr 
20 sõnastuses) 
 
[RT I, 05.03.2013, 1 – jõust. 11.03.2013] 

 
 
 

TÖÖTLEMISE JA TURUSTAMISE TOETUSE AVALDUS 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. Käibemaksukohustuslaseks 6 
registreerimise number            

6. Arvelduskonto number7  
7. Arvelduskonto omaniku nimi  
8. Arvelduskonto viitenumber  
9. Taotleja postiaadress ja kontaktandmed 

 
 

9.1. Maakond  
9.2. Vald / 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 / linn  
10.3. Küla / alev / alevik  

11. Kood Tegevus, mille kohta toetust taotletakse 
Tegevuse 
abikõlblik 
maksumus, EUR9  

Toetuse 
summa, EUR 

              01  Kalandustoodete või veetaimede käitlemise seadme ja tehnoloogilise liini ostmine, 
kapitalirent ja paigaldamine 

11.1. 01 
Käitlemise seadmete ostmine, kapitalirent ja 
paigaldamine 

  



11.2. 02 
Tehnoloogilise liini ostmine, kapitalirent ja 
paigaldamine 

  

             02  Puhastusseadme kapitalirent ja paigaldamine 

11.3. 01 
Puhastusseadme ostmine, kapitalirent ja 
paigaldamine 

  

03  Kalandustoodete või veetaimede kvaliteedikontrolliks vajaliku seadme ostmine, 
kapitalirent ja paigaldamine 

11.8. 01 Kvaliteedikontrolliks vajaliku seadme, sh 
integreeritud infotehnoloogiaseadme ostmine, 
kapitalirent ja paigaldamine 

  

               04  Paikse kütteseadme ostmine, kapitalirent ja paigaldamine 
 

11.9. 01 Paikse kütteseadme ostmine, kapitalirent ja 
paigaldamine   

             05  Jäätmete käitlemise, kahjutustamise, tootmise kõrvalsaaduste käitlemise seadme ja 
tehnoloogilise liini ostmine, kapitalirent ja paigaldamine 

 

11.10. 01 Jäätmete käitlemise, kahjutustamise, tootmise 
kõrvalsaaduste käitlemise seadme ostmine, 
kapitalirent ja paigaldamine 

  

11.11. 02 Jäätmete käitlemise, kahjutustamise, tootmise 
kõrvalsaaduste käitlemise ja tehnoloogilise liini 
ostmine, kapitalirent ja paigaldamine 

  

              06  Jäätmekäitlusehitise ehitamine ja rekonstrueerimine 
 

11.12. 01 Jäätmekäitlusehitise ehitamine ja rekonstrueerimine   

             07 Kalandustoodete või veetaimede töötlemiseks vajaliku ehitise ehitamine või 
rekonstrueerimine 

11.13. 01 Töötlemiseks vajaliku ehitise, sh külm- ja laohoone 
ehitamine  

  

11.14. 02 Töötlemiseks vajaliku ehitise, sh külm- ja laohoone 
rekonstrueerimine 

  

                08 Laotõstuki ja külmveoki ostmine või kapitalirent 

11.15. 01 Laotõstuki ostmine või kapitalirent   
11.16. 02 Külmveoki ostmine või kapitalirent   
12. Kavandatava tegevuse maksumus kokku   
12.1.   sh kapitalirendi korras ostetav   
12.2. Väljavalitud hinnapakkuja ärinimi  

   

13.                Ettevalmistavad tööd 
13.1. Kavandatava tegevuse ja investeeringuobjektiga seotud 

projekteerimistööde maksumus   

13.2. Kavandatava tegevuse ja investeeringuobjekti 
projekteerimiseks vajaliku ehitusgeoloogilise ja -
geodeetilise uurimistöö maksumus 

  

13.3. Investeeringutoetuse taotluse ja tegevuskava ning neis 
esitatud andmeid tõendavate dokumentide koostamiseks 
tellitud töö ja teenuse maksumus 

  

13.4. Kavandatava investeeringuga seotud keskkonnamõju 
hindamise maksumus   

13.5. Ettevalmistavate tööde maksumus kokku ridadelt 
13.1.―13.4   



13.6. Ettevalmistavate tööde maksumus, mille kohta taotletakse 
toetust ning mis ei ületa 12% real 12 toodud 
investeeringuobjektide abikõlblikku maksumust ja reale 
13.5 märgitud summat 

  

13.7. Väljavalitud hinnapakkuja ärinimi  
 
 

  

               Toetatava investeeringu maksumus 
14. Toetatava investeeringu maksumus KOKKU (ridade 12 ja 

13.6 summa)   

 
                                                                                                                                B-osa 
15. 

Kavandatava investeeringu tegemise aeg 10 
Alguskuupäev (pp.kk.aaaa) 

                                 

Lõppkuupäev (pp.kk.aaaa) 

                                  
16. Kapitalirendile andja 11 

     

16.1. Kinnitan nõusolekut kapitalirendi puhul kanda toetusraha kapitalirendile andja 
arvelduskontole 

 

17. Kinnitan, et kavandatava tegevuse maksumusse on arvestatud vaid määruse §-s 2 
lubatud tegevused ja §-s 4 nimetatud kulud ning toetust ei taotleta määruse §-s 5 
nimetatud kulude hüvitamiseks. 

 

18. Investeeringuobjektiga kaasneva ettevalmistava töö (mis ei ületa 12% 
investeeringuobjekti abikõlblikust maksumusest) eest tasumiseks esitatud arve 
või arve-saateleht on väljastatud pärast 1. jaanuari 2007. a. 

 

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

 

20.  Kinnitan, et taotluse esitamise aastale eelnenud majandusaastal töötlemiseks 
sissetulnud kalandustoodetest või veetaimedest on koguseliselt vähemalt 30% 
Eestis lossitud või kasvatatud. 

 

21. Kinnitan, et ei ole saanud ega taotle kavandatava projekti kohta toetust muudest 
riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest. 

 

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

 

23. Kinnitan, et taotleja ja väljavalitud hinnapakkuja ning nende aktsionär, osanik 
või juhatuse liige ei oma üksteise äriühingus osalust ega kuulu üksteise äriühingu 
juhatusse või nõukokku.  

 

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

25. Kinnitan, et jätkan kalandustoodete või veetaimede töötlemist vähemalt viie 
aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest, kohustun 
selle aja jooksul toetust ja investeeringuobjekti kasutama sihipäraselt ja 
teavitama Ametit projektiga seotud muudatustest.  

 

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

 

26.1.  Omafinantseeringu allikas: 
 
 

27. Kokkuvõte investeeringu eesmärkidest ja tegevustest 12 

 
 

28. Loetelu projektiga sisuliselt seonduvatest projektide kohta 13 
 
 



29. Taotluse menetlemise ajaks määratud kontaktisiku ees- ja perekonnanimi ning    
kontaktandmed 14 

29.1. Eesnimi                                                    Perekonnanimi                                                                  
29.2. Postiaadress                             
29.3. Telefon, faks, e-post                 
29.4. Amet                                                     

 
 

30. Andmed taotleja suuruse kohta 

30.1. Mikroettevõtja15 
 

 

30.2. Väikese suurusega ettevõtja16 
 

 

30.3. Keskmise suurusega ettevõtja17 
 

 

30.4. Suur ettevõtja18 
 

 

30.5. Töötajate arv19 
 

 

30.6. Aastabilanss eurodes20 
 

 

30.7. Aastakäive eurodes20 

 

 

30.8. Kinnitan oma allkirjaga  sõltumatust ning vastavust komisjoni  
määruses (EÜ) nr 736/2008 mikro-, väike- ja keskmise suurusega  
ettevõtjate kohta sätestatud nõuetele21 

 

 
 
Kinnitan oma allkirjaga, et olen teadlik “Euroopa Kalandusfondi 2007–2013  rakenduskava” raames 
antava  töötlemise ja turustamise toetuse taotluse kohta kehtestatud nõuetest ja vastan toetuse saamiseks 
esitatavatele nõuetele.  
Kinnitan esitatud andmete ja dokumentide õigsust ja kehtivust ning võimaldan neid kontrollida. Kohustun 
toetuse saamisele järgneval viiel aastal vastama järelepärimistele ning küsitluslehtedele.  
Annan nõusoleku kanda minu isikuandmed põllumassiivide ja põllumajandustoetuste registrisse ning 
kasutada neid  toetuse määramisel ja maksmisel. 
 
 
 
__________________________ 
(allkiri) 
___________________________ 

 
        
(taotluse esitamise kuupäev, kuu ja aasta) 

 
(taotleja või tema esindaja ees- ja perekonnanimi) 
 
 
Vastuvõtja allkiri……………………….. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

AVALDUSE INDIKAATORITE LEHT   

Tegevus 1: Tootmisvõimsuse suurenemine (uute üksuste rajamine ja/või olemasolevate 
laiendamine) 

 Näitaja 1: värsked või jahutatud tooted ……………………………………........ (tonni aastas) 

Näitaja 2: konservid või poolkonservid ……………….………….…………….. (tonni aastas) 

Näitaja 3: külmutatud või sügavkülmutatud tooted …………………………….. (tonni aastas) 

Näitaja 4: muud töödeldud tooted ……………………………….……………… (tonni aastas) 

Tegevus 2: Tootmisüksuste ehitamine, laiendamine varustamine ja ajakohastamine 

Palun vastake kõikidele küsimustele. Valige üks sobiv vastusevariant, märkides kasti rist (X)!  

2.1 Kas Teie investeering parandab kalatööstuse hügieenitingimusi?  

1. Jah  

2. Ei  

2.2 Kas Teie investeering vähendab keskkonnakoormust?  

1. Jah  

2. Ei  

2.3 Kas Teie investeering uuendab tootmise süsteeme (kvaliteet, tehnoloogilised 
uuendused)?  

1. Jah  

2. Ei  

Tegevus 3: Uue turustusasutuse ehitamine 

Näitaja: kasulik pindala ………………………………………………………………… (m2 ) 

Tegevus 4: Olemasoleva turustusasutuse uuendamine 

4.1 Kas Teie investeering parandab turustusasutuse hügieenitingimusi?  

1. Jah  



2. Ei  

4.2 Kas Teie investeering vähendab keskkonnakoormust?  

1. Jah  

2. Ei  

4.3 Kas Teie investeering parandab turustamise süsteeme (kvaliteet, tehnoloogilised 
uuendused)?  

1. Jah  

2. Ei  

   

Kinnitan andmete õigsust  

(allkiri)  

 
                                                 
 
1 Investeeringutoetuse avaldus koos tegevuskavaga ning neis esitatud andmeid tõendavad dokumendid 
esitatakse kavandatava investeeringuobjekti asukohajärgse piirkonna Ameti taotluste vastuvõtmiseks 
volitatud ametnikule. Taotlus täidetakse trükitähtedega. Kui taotleja ei pea mõnda rida täitma, siis 
märgib ta sellele reale sümboli "X". 
2 Reale 1 märgitakse taotleja ärinimi, juhul kui ta on kantud äriregistrisse. 
3 Reale 2 märgitakse füüsilisest isikust ettevõtja andmed või äriühingu puhul tema seadusjärgse 
esindaja andmed. Taotluse allkirjastab real 2 märgitud isik või taotlust esitama volitatud isik. 
4 Reale 3 märgitakse reale 2 märgitud isiku isikukood. 
5 Reale 4 märgitakse reale 1 märgitud taotleja äriregistri kood. Füüsilisest isikust ettevõtja puhul, kes ei 
ole kantud äriregistrisse, jääb see väli täitmata. 
6 Reale 5 märgitakse real 1 märgitud taotleja käibemaksukohustuslaseks registreerimise number. 
7 Reale 6 märgitakse selle arvelduskonto number, millele soovitakse väljamakstava toetusraha kandmist 
ning millelt tasutakse kavandatava investeeringu eest. Arvelduskonto number peab olema kantud PRIA 
kliendiregistri andmebaasi.  Juhul kui taotleja on füüsilisest isikust ettevõtja, märgitakse reale 7 
arvelduskonto omaniku nimi. Reale 8 märgitakse arvelduskonto viitenumber, kui see on olemas. Read 
6―8 jäetakse täitmata, kui investeering tehakse kapitalirendi korras. 
8 Ridadele 10.1―10.3 märgitakse kavandatava investeeringuobjekti asukoht, mis peab ühtima taotluse 
esitamise piirkonnaga. 
9 Reale 11 märgitakse tegevuse või investeeringuobjekti abikõlblik maksumus olenevalt sellest, kas 
taotleja on käibemaksukohustuslane või ei ole.  
10 Reale 15 märgitakse kavandatava investeeringu tegemise alguskuupäev ja lõppkuupäev. 
Investeeringu tegemise alguskuupäev (k.a ettevalmistav töö) peab olema hilisem kui 1. jaanuar 2007. a. 
2013. aasta taotlusvooru toetatav tegevus peab olema ellu viidud mitte hiljem kui 31. detsembril 2014. 
aastal. 
11 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. 
12 Reale 27 märgitakse lühidalt projekti eesmärk ja tegevused.  
13 Reale 28 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.  
14 Read 29.1 - 29.4 täidetakse juhul, kui taotleja on määranud taotluse menetlemise ajaks kontaktisiku, 
kelleks ei ole real 2 märgitud isik.  



                                                                                                                                            
15Reale 30.1 märgib „JAH” mikroettevõtja, kellel on kuni 10 töötajat ja kelle aastakäive ja/või 
aastabilansi kogumaht ei ületa 2 miljonit eurot.  
16 Reale 30.2 märgib „JAH” väikese suurusega ettevõtja, kellel on kuni 50 töötajat ja kelle aastakäive 
ja/ või aastabilansi kogumaht ei ületa 10 milj eurot.  
17 Reale 30.3 märgib „JAH” keskmise suurusega ettevõtja, kellel on vähem kui 250 töötajat ja kelle 
aastakäive ei ületa 50 milj eurot ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 43 milj eurot.  
18 Reale 30.4 märgib „JAH” suur ettevõtja, kellel on vähem kui 750 töötajat ja kelle aastakäive on 
väiksem kui 200 milj eurot.  
19 Reale 30.5 märgitakse viimasel heakskiidetud aruandeperioodil ettevõttes täiskohaga töötanud isikute 
arv. Andmete märkimisel arvestatakse taotleja ettevõtte tüüpi (autonoomne, partner- või seotud 
ettevõte).  
20 Ridadele 30.6 ja 30.7 märgitakse viimase heakskiidetud aruandeperioodi andmed, mis on arvutatud 
aastapõhiselt. Andmete märkimisel arvestatakse taotleja ettevõtte tüüpi (autonoomne, partner- või 
seotud ettevõte).  
21 Real 30.8 kinnitab mikro-, väikese või keskmise suurusega ettevõtja (VKE) oma allkirjaga 
sõltumatust ja vastavust VKE-de kohta sätestatud nõuetele.  
 
 
 
 
[RT I, 05.03.2013, 1 – jõust. 11.03.2013] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 


