EMKF meetme „Kogukondlikult juhitava kohaliku arengu strateegia rakendamine“
tegevussuund 2
1. Tegevussuuna nimetus
Majandustegevuste mitmekesistamine.

2. Tegevussuuna eesmärk
Kalanduse välised lisategevused tagavad kaluritele aastaringse sissetuleku.

3. Toetatavad tegevused (lähtuvalt määrusest)
Projektitoetuse puhul on abikõlblik kulu mis on vajalik püstitatud eesmärkide saavutamiseks.
Täpset abikõlblike kulude loendit määrus ei anna.
Tegevuste mitmekesistamise teljespetsiifilised piirangud lähtuvalt määrusest:
Püügivahendite ostmine kutseliseks kalapüügiks.
Sõiduauto või mootorratta ostmise või liisimise kulu.
Muuseumieksponaatide ostmise või rentimise kulu.
Laeva, sealhulgas väikelaeva ostmise kulu välja arvatud meresõiduohutuse seaduse mõistes
ajaloolise laeva ehitamise kulu.

4. Abikõlblikud taotlejad ja omafinantseeringu määrad (lähtuvalt
määrusest)
Kalandussektori mikroettevõtja kes tegeleb majandustegevusega kalapüügitootmise
tegevusalal ja kes tegeleb väikesemahulise rannapüügiga 30% abikõlblike kulude
maksumusest.
Kalandussektori mikroettevõtja kes tegeleb majandustegevusega kalapüügitootmise
tegevusalal ja kes tegeleb väikesemahulise rannapüügiga ning kasutab üle 12 meetriseid
laevu ning veetavaid püügivahendeid 50% abikõlblike kulude maksumusest.
Mikroettevõtja ainult kalandus või merendustegevusteks 50% abikõlblike kulude
maksumusest.
Ettevõtjatele ei ole abikõlbulik käibemaks.

5. Abikõlblikud ettevalmistavad tegevused
Määruse §2 lõige 3 punktid 1-4
1) Tegevuse elluviimisega kaasnev tellitud projekteerimistöö ja projekteerimiseks vajalik
ehitusgeoloogiline ja geodeetiline uurimistöö ning hüdrogeoloogiline ja hüdroloogiline uuring
ning detailplaneeringu koostamiseks.
2) Keskkonnamõju hindamine „Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi
seaduses“ sätestatud juhtudel.
3) Taotluse ja neis esitatud andmeid tõendavate dokumentide koostamiseks tellitud töö ja
teenus.
Ettevalmistava töö kohta on isik, kellelt taotleja töö tellis esitanud arve mitte varem kui 1. Jaanuar
2014 ning selle eest on makstud enne taotluse esitamist.
Ettevalmistava töö kulu võib olla maksimaalselt 12% projekti abikõlblikest kogukulutustest.
Ehitusjärelvalve kulu võib olla maksimaalselt 3% abikõlblikest kuludest.
Taotluse ja neis esitatud andmeid tõendavate dokumentide koostamiseks tellitud töö ja teenuse

maksumus ei või olla suurem kui 1000€.

6. Toetuse minimaalsed ja maksimaalsed määrad
Tegevuse elluviimiseks antakse toetuse saaja kohta toetust kuni 60 000€ 1 taotlusvoorus.
Toetuse miinimumäär puudub.

7. Esitatavad dokumendid
1. Projektitoetuse taotlus.
2. Projektitaotluse taotleja või tema esindaja isikut tõendava dokumendi koopia.
3. Projekti või selle osa (kaasa arvatud ettevalmistav töö hinnapakkumise ettepanekud koos
tehnilise kirjeldusega. „Riigihangete seaduse“ § 32 mõstes
4. Projekti elluviimiseks saadud vähemalt kolme pakkuja võrreldavate hinnapakkumiste koopiad,
kui objekti käibemaksuta maksumus ületab 5000 € või ühe hinnapakkumise koopia kui
maksumus jääb alla nimetatud summa.
5. Tehtud valiku põhjendus kui ei ole valitud kõige odavamat pakkumist.
6. Eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga kavandatavat tegevust lubava dokumendi koopia.
7. Keskkonnamõju hindamise aruande koopia, kui toetust taotletakse keskkonnamõju
hindamiseks.
8. Koopia kuludokumendist kui telliti ettevalmistavad tööd, koos tööde eest tasumist tõendava
pangaväljavõttega.
9. Ehitise puhul koopia ehitusloast.“Ehitusseaduse“ §22 mõistes, või kohaliku omavalitsuse
kirjalik nõusolek.
10. Väljavõte põhiprojekti põhijoonistest ja projekti seletuskirjast koos kooskõlastustega. Joonistel
peavad kajastuma kavandatava ehitise asendiplaan, arhitektuuri, tehnosüsteemide ja
välisvõrkude lahendused. Välja arvatud väikeehitise ehitamise korral „Ehitusseaduse“ §15
mõistes.
11. Koopia dokumendist, mis tõestab, et ehitis või muu objekt mida ehitatakse või kuhu seadmed
paigutatakse, või mootorsõiduk kuhu seadmed paigutatakse, kuulub taotleja omandisse või
on taotlejale õiguslikul alusel andud kasutamiseks vähemalt 5 aastaks arvates PRIA poolt
viimase toetusosa väljamaksmisest.

8. Taotluste hindamine ja hindamiskriteeriumid
Esitatud taotlusi hindab MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Seltsi üldkogu poolt kinnitatud
hindamiskomisjon alljärgnevate hindamiskriteeriumite alusel.
Üldised hindamiskriteeriumid
1. Projekti kooskõla Läänemaa rannakalanduse strateegia eesmärkidega
2. Kavandatud tegevuste kaudu loodav kasu kaluritele, rannakalandusele ja Läänemaa
rannakalanduse piirkonnale
3. Kavandatud investeeringute ja tegevuste elujõulisus
4. Projektitaotluse sisemine sidusus ja süsteemne läbimõeldus
5. Projekti teostatavus ja kindlustatus inimkapitaliga
Teljespetsiifilised hindamiskriteeriumid
1. Kavandatud tegevused tuginevad kohalikule ressursile ja aitavad kaasa rannakalanduse
traditsioonide säilimisele. arendatakse uusi teenuseid või tegevusi, mis tagavad kaluri
sõltumatuse tööandjast.
2. Täiendavate sissetuleku võimaluste loomine kohapeal, mis aitab kalandussektori ettevõtjale
või tema pereliikmele tagada täishõive.

