
 

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 2 

(põllumajandusministri 27. detsembri 2012.a määruse nr 97 sõnastuses) 

 

 

 

 

KALANDUSPIIRKONDADE SÄÄSTEV ARENG 

                                1. osa 

 

TEGEVUSGRUPI TOETUS 

 

Jrk 

nr 

Toetatavad tegevused Kood Abikõlblikud kulud  

Toetuse saaja 

ja toetusmäär 

Oma-

finantseeringu 

minimaalne määr 

1.1 Meedet rakendava 

mittetulundusühingu tegevuse 

korraldamine  

 

 

 

 

 

1.1.1 Personalikulud  

ja tegevusgrupi juhatuse liikme või töötaja lähetuse kulud 

 

Kalanduse 

tegevusgrupp  / 

 

Kuni 100% 

abikõlblike 

kulude 

maksumusest  

 

 

0% 1.1.2 Üldkulud 

1.1.3 Tegevusgrupi tööruumides kontoritehnika ja sisustuse ostmise või 

kapitalirendi kulud; tööruumi parendamise, sellega seotud maaala 

korrastamise ja viitade paigaldamise kulud, sealhulgas kulu, mis 

kaasneb “Kalandusturu korraldamise seaduse” § 19
8
 lõike 3 punktis 11 

sätestatud kohustuse täitmisega 

1.1.4 

 

Infomaterjali koostamise ja trükkimise kulud; veebilehe loomise, 

haldamise ja arendamise kulud, reklaammaterjali väljaandmise ning 

reklaamkingituse soetamise kulud 

1.1.5 Mootorsõiduki kapitalirendi või ostmise kulud 



1.2 Strateegia väljatöötamine ja 

täiendamine. Strateegia 

ettevalmistamiseks vajalike 

oskuste omandamine 

 

 

1.2.1 

 

Eksperdi või väliseksperdi teenuse kulud sõlmitud lepingu kohaselt, 

sealhulgas eksperdi lähetuse kulud. Asjakohase oskusteabega isikult 

või asutuselt strateegia väljatöötamisega seotud uuringu või 

eksperthinnangu tellimise kulud 

1.2.2 Koolituse, seminari ja infopäeva korraldamise kulud, sealhulgas ruumi 

ja esitlustehnika rentimise kulud, esineja ja moderaatori tasu ning 

toitlustamise kulud 

1.3 

 

Riigisisese ja rahvusvahelise 

koostöö arendamine ja 

koostöövõrgustikus 

osalemine   

1.3.1 

 

 

Riigisisesel ja välisriigis toimuval seminaril, konverentsil, messil või 

õppereisil osalemise kulud, sealhulgas osavõtutasu ning riigisisese 

lähetuse ja välislähetuse kulud.  

Rahvusvahelise koostöö raames Euroopa Liidu liikmesriigi 

väliskülalise vastuvõtuga seotud kulud 

 

                2. osa 

 

PROJEKTITOETUS 

 

STRATEEGIA TEGEVUSSUUND 1 

Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine 

Jrk 

nr 

Toetatava tegevuse 

eesmärk 

Kood Abikõlblikud kulud Toetuse saaja     

ja toetusmäär 

Oma-

finantseeringu 

minimaalne määr 

2  

  Kala lossimise,   

töötlemise, ladustamise ja 

enampakkumise teel müümise 

tingimuste parandamine  

 Kütuse, jää, vee ja  

elektriga varustamise 

tingimuste parandamine   

 Kalalaeva 

varustamine hooldus-  

ja remondiseadmetega  

2.1.1 Tolmuvaba teekatte paigaldamise ja uuendamise kulud Kalandussektori 

ettevõtja (välja 

arvatud § 10 

lõike 3 punktis 2 

nimetatud 

ettevõtja) / 

 

Kuni  40% 

abikõlblike 

kulude 

 

 

60% 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 

 

Külmhoone, laohoone ja hulgimüügihoone ehitamise ja uuendamise 

kulud 

2.1.3 Lossimiseks ja ladustamiseks vajaliku seadme, sealhulgas kala 

sorteerimise masina, kastipesuliini ja laotõstuki ostmise ja 

paigaldamise kulud 

2.1.4 Külmutus- ja jahutusseadme, sealhulgas jäämasina ja külmakonteineri 

ostmise ja paigaldamise ning teisaldatava külmutus- ja jahutusseadme 

ostmise kulud  

2.1.5 Elektri- ja veevarustuspunkti ehitamise ja uuendamise kulud 



 Kai ehitamine,  

uuendamine ja laiendamine 

ohutuse parandamiseks  

 Töötingimuste  

parandamine  

 Jäätmete kogumise ja  

töötlemise tingimuste 

parandamine  

2.1.6 Kütusetankla ehitamise ja uuendamise kulud maksumusest 

Kalandussektori  

mittetulundus-

ühingud ja 

sihtasutused /  

Kuni  80% 

abikõlblike 

kulude 

maksumusest 

 

 

20% 

 

2.1.7 

 

Laeva hooldamise ja remondiseadme ostmise ja paigaldamise kulud 

2.1.8 Kalasadama või lossimiskoha rajatise laiendamise, uuendamise ja 

tehnosüsteemi uuendamise kulud ning üks kord programmperioodi 

jooksul sellega seotud akvatooriumi ja sadama sissesõidutee 

süvendamise kulud 

2.1.9 Kalurite olmehoone või -ruumi ehitamise ja uuendamise kulud 

2.1.10 Paadikuuri ja püügivahendite hoiuruumi ehitamise ja uuendamise 

kulud 

2.1.11 Kala lossimise käigus tekkivate jäätmete töötlemiseks vajaliku ehitise 

ehitamise ja uuendamise kulud 

 

Kohalikud 

omavalitsus-

üksused / 

Kuni 100% 

abikõlblike 

kulude 

maksumusest 

 

 

 

- 
2.1.12 Kala lossimise käigus tekkivate jäätmete käitlemise ja nende 

kahjutustamiseks vajaliku seadme ja inventari ostmise ja paigaldamise 

kulud 

2.1.13 Kalapüügitegevuse elektroonilise haldusega seotud seadme ostmise ja 

paigaldamise kulud 

 2.1.14 Navigatsioonimärgistuse ostmise ja paigaldamise kulud 

2.1.15 Sadama süvendamise tehnika ostmise kulud 

2.1.16 Kütuseveoki ostmise kulud 

2.1.17 Investeeringuga seotud telekommunikatsioonivõrgu, ühisveevärgi, 

kanalisatsiooni, elektri-, gaasi- ja soojusvõrguga liitumise kulud  

 

 

 

 

 

 



„STRATEEGIA TEGEVUSSUUND 2 

Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine  

Jr

k 

nr 

Toetatava tegevuse 

eesmärk 

Kood Abikõlblikud kulud Toetuse saaja   

ja toetusmäär 

Oma-

finantseeringu 

minimaalne 

määr 

3  

  Kala või  

vesiviljelustoodete 

töötlemiseks vajalikus 

ehitises:  

― töötingimuste 

parandamine; 

― hügieenitingimuste või 

tootekvaliteedi parandamine 

ja seire 

 Kvaliteetsete kala või  

vesiviljelustoodete tootmine 

nišiturgudele, uute toodete 

tootmine või turustamine, 

uute tehnoloogiate  

kohaldamine või uuenduslike  

tootmismeetodite 

arendamine 

 Kala või  

vesiviljelustoodete 

töötlemisel negatiivsete 

keskkonnamõjude 

3.2.1 Kala või vesiviljelustoodete töötlemiseks vajaliku ehitise, 

sealhulgas külm- ja laohoone ehitamise või uuendamise kulud 

 

 

 

Kalandussektori  

ettevõtjad 

(ainult 

mikroettevõtjad,  

välja arvatud § 

10 lõike 3 

punktis 2 

nimetatud 

ettevõtja) / 

 

Kuni 60% 

abikõlblike 

kulude 

maksumusest 

 

 

 

 

40% 

 

 

 

3.2.2 Kala või vesiviljelustoodete käitlemise seadme ja tehnoloogilise 

liini või selle osa, sealhulgas puhastusseadme, külmutus- ja 

jahutusseadme, veevarustussüsteemi, energeetikasüsteemi ning 

müügipakendi pakkeliini ostmise ja paigaldamise kulud  

3.2.3 Kvaliteedikontrolliks vajaliku seadme, sealhulgas integreeritud 

infotehnoloogiaseadme ostmise ja paigaldamise kulud 

3.2.4 Paikse kütteseadme ostmise ja paigaldamise kulud 

3.2.5 Kalandustoodete töötlemisel tekkivate jäätmete käitlemiseks 

vajaliku ehitise ehitamise või uuendamise kulud 

3.2.6 Kalandustoodete töötlemisel tekkivate jäätmete käitlemise, 

kahjutustamise, tootmise kõrvalsaaduste käitlemise seadme ja 

tehnoloogilise liini ostmise ja paigaldamise kulud 

3.2.7 Laotõstuki ostmise kulud 

3.2.8 Kala või vesiviljelustoodete tootearenduse kulud  

3.2.9 Kala või vesiviljelustoodete otseturustamiseks vajaliku ehitise 

ehitamise või uuendamise kulud 

3.2.10 Otseturustamiseks vajaliku energeetika- ja veevarustussüsteemi 

ostmise ja paigaldamise kulud  



vähendamine ning vähe 

kasutatud liikide, 

kõrvaltoodete ja jäätmete 

kasutamise edendamine 

 Kohalikult lossitud  

saagist valmistatud toodete  

ja vesiviljelustoodete otse-

turustamine ja veotingimuste 

parandamine 

 

3.2.11 Otseturustamiseks vajaliku külmutus- ja jahutusseadme ostmise 

ja paigaldamise ning teisaldatava külmutus- ja jahutusseadme, 

termokasti ja külmapatarei ostmise kulud 

3.2.12 Külmikveoki ostmine 

3.2.13 Kohalikult lossitud kala või vesiviljelustoodete 

otseturustamiseks vajaliku järelveetava müügikioski või 

teisaldatava müügitelgi ostmise kulu 

 

STRATEEGIA TEGEVUSSUUND 3 

 Kalandusega seotud turismi arendamine ja rannaküla taaselustamine 

Jrk 

nr 
Toetatava tegevuse 

eesmärk 

Kood Abikõlblikud kulud  Toetuse saaja ja  

toetusmäär 

Oma-

finantseering

u 

minimaalne 

määr 

4  

  Kalandusega seotud  

turismi  arendamine  ja 

rannaküla taaselustamine ning 

loodus- ja arhitektuuripärandi 

kaitse ja edendamine 

4.3.1 Turistide toitlustamiseks vajaliku kalatöötlemisseadme (suitsuahi, 

grillimisahi, külmkamber jmt)  ostmise ja paigaldamise kulud 

 

 

 

 

 

Kalandussektoris ja 

väljaspool 

kalandussektorit 

tegutsevad ettevõtjad, 

mittetulundusühingud 

ja sihtasutused; 

kohaliku 

omavalitsuse üksused 

/ 

Kuni 60% abikõlblike 

kulude maksumusest 

 

 

40% 



4.3.2 Kalandusega seotud arhitektuuripärandi renoveerimise ning ümbruse 

heakorrastamise ja haljastamise kulud 

 

Kalandussektori 

ettevõtjad, 

mittetulundus-

ühingud ja 

sihtasutused  /   

 

Kuni 75% abikõlblike 

kulude maksumusest 

 

 

 

 

 

25% 

4.3.3 Turistide teenindamiseks looduslikule veekogule kalapüügisilla või 

ujuvkai rajamise ning turistide teenindamiseks vajalikus mahus 

loodusliku veekogu ja kaldaääre puhastamise kulud  

4.3.4 Turistide teenindamiseks vajaliku majutusettevõtte, piknikuplatsi, 

terrassi, laste atraktsiooni, sauna, laagri- või telkimisplatsi, 

karavanipargi, spordiväljaku, matkaraja ja linnuvaatlustorni ehitamise, 

uuendamise või rajamise ning ümbruse heakorrastamise ja viitadega 

tähistamise kulud 

4.3.5 Turistide teenindamiseks vajaliku seadme ja mööbli ostmise ja 

paigaldamise kulud  

Ettevõtjad, 

mittetulundus-

ühingud ja 

sihtasutused 

väljastpoolt 

kalandussektorit ja 

kohaliku 

omavalitsuse üksused  

/ 

 

Kuni 60% abikõlblike 

kulude maksumusest  

 

 

 

 

 

 

 

 

40% 

4.3.6 Kalapüügikeskuse turundusprojekti (sh piirkonnas kalandusega seotud 

turismiettevõtete ühised turundusprojektid) arendamise kulud 

4.3.7 Rannaküla taaselustamisega ja kalandustraditsioonide tutvustamisega 

seotud projekti kulud 

4.3.8 Alljärgnevalt nimetatud veesõidukite ja nendega sarnaste veesõidukite 

ostmise ja ehitamise kulud:   

- jõe- ja järvepargas,  parvsaun; 

- kanuu, süst, sõudepaat (alla 12-meetrise kogupikkusega ning 

konstruktsioonist lähtuvalt D-kategooriasse kuuluv) ning  

- ajalooline veesõiduk (nt kale, lodi, uisk, haabjas, vene jne) 

- ning nimetatud veesõidukitele päästevarustuse ostmise kulud  

4.3.9 Väikelaeva vette laskmiseks ja veest väljavõtmiseks mõeldud kaldtee 

ehitamise kulud 

 

 

STRATEEGIA TEGEVUSSUUND 4  

Tegevuste mitmekesistamine 



Jrk 

nr 
Toetatava tegevuse 

eesmärk 

Kood Abikõlblikud kulud  Toetuse saaja ja   

toetusmäär 

Oma-

finantseering

u 

minimaalne 

määr 

5  

  Majandustegevuse  

ümberkorraldamine ja 

ümbersuunamine ning  

kalandussektori töötajatele või 

isikutele, kelle töö on seotud 

kalandussektoriga, väljaspool 

kalandussektorit mitmesuguste 

töövõimaluste loomine 

5.4.1 Majutus- ja toitlustusettevõttele esitatavate nõuete täitmiseks vajaliku 

seadme, sh infotehnoloogiaseadme ostmise ja paigaldamise kulu 

Kalandussektori  

ettevõtjad (ainult 

mikroettevõtjad) / 

 

Kuni 70% abikõlblike 

kulude maksumusest 

 

 

30% 5.4.2 Käsitööks ja tootmiseks vajaliku hoone uuendamise ning käsitööks ja 

tootmiseks vajaliku seadme ostmise ja paigaldamise (v.a  

kalandustoodete töötlemine ja töötlemiseks mõeldud ettevõtete 

ehitamine, laiendamine, varustamine ja ajakohastamine) kulud 

5.4.3 Teenindusettevõtte hoone uuendamise ning 

teenindusettevõtte seadme ostmise ja paigaldamise kulu 

5.4.4 Mootorsõiduki „Liiklusseaduse“ mõistes ostmise kulu, välja arvatud 

AM, A ja B kategooria mootorsõiduk, kuid mitte B kategooria kaubik. 

Haagise ostmise kulu 

STRATEEGIA TEGEVUSSUUND 5 

Koolitustegevused  

Jrk 

nr 
Toetatava tegevuse 

eesmärk 

 

Kood Abikõlblikud kulud   Toetuse saaja     

 ja toetusmäär 

Oma-

finantseering

u 

minimaalne 

määr 

6  

 Kutseoskuste, töötajate  

kohanemisvõime ja töösaamise 

võimaluste edendamine ja 

parandamine 

6.5.1 Koolituse, seminari ja infopäeva korraldamise 

kulud, sealhulgas ruumi ja esitlustehnika rentimise 

kulud, koolitaja töötasu ning toitlustamise kulud 

Kalandussektori  ettevõtjad, 

mittetulundusühingud ja sihtasutused / 

Kuni 100% abikõlblike kulude 

maksumusest 

 

 

 

0% 

Ants  Noot 

Kantsler 




