
 

 EMKF meetme  „Kogukondlikult juhitava kohaliku arengu strateegia rakendamine“  
tegevussuund 4  

1. Tegevussuuna  nimetus 
Kalavarude taastootmine ja kudealade taastamine.   

2. Tegevussuuna eesmärk  
Eesmärgid 
Olulisemate vooluveekogude, mis on kudealadeks, suudmed on süvendatud   

3. Toetatavad tegevused (lähtuvalt määrusest) 
Projektitoetuse puhul on abikõlblik kulu mis on vajalik püstitatud eesmärkide saavutamiseks. 
Täpset abikõlblike kulude loendit määrus ei anna. 
 Kalavarude taastoomise ja kudealade taastamise tel jespetsiifilised piirangud lähtuvalt 
määrusest: 
Projektijuhi töötasu, mis ületab rohkem kui 1,5 korda Statistikaameti andmete kohase Eesti 
eelnenud kalendriaasta keskmise töötasu.  
Tegevuste elluviimine taastataval riikliku tähtsusega kudealal. 
Seadmete või vahendite ostmise ja liisimise kulu.  

4. Abikõlblikud taotlejad ja omafinantseeringu määr ad (lähtuvalt 
määrusest) 

Kohaliku omavalitsuse üksus või kohaliku omavalituse asutus 0% abikõlblikest kuludest´.  
MTÜ või SA, kelle põhikirjaline eesmärk on seotud kalavarude kaitse ja säilitamisega 0% abikõlblikest 
kuludest 

5. Abikõlblikud ettevalmistavad tegevused  
Määruse §2 lõige 4 punktid 1-3 

1) Tegevuse elluviimisega kaasnev tellitud projekteerimistöö ja projekteerimiseks vajalik 
ehitusgeoloogiline ja geodeetiline uurimistöö ning hüdrogeoloogiline ja hüdroloogiline uuring 
ning detailplaneeringu koostamine. 

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. 
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 
Tegevussuunas antav toetuse maksimaalne piir on tegevussuunas olemasolevad vahendid. 
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 (riigihangete kohuslane võib 
esitada ka ainult hinnakalkulatsiooni). 

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.  

11.  Avalik - õigusliku ülikooli kalateadlase arvamus. 
12. Keskkonnaameti hinnang kavandatava töö ja keskkonnamõju hindamise algatamise 

vajalikkuse kohta.  
13. Põllumajandusameti kooskõlastus, kui tegevus viiakse ellu riigi poolt korrashoitavate 

voolukogude loetelusse kantud jõel või ojal.  
14. maaomaniku kirjalik luba.       
8. Taotluse 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 uuringutele ja kalateadlaste eksperthinnangutele. 
2. Investeeringuobjekt on märgitud Keskkonnaameti või Keskkonnaministeeriumi 

perspektiivsete kudealade nimistusse ning investeeringule on saadud Keskkonnaameti 
pädeva ametniku hinnang ja kooskõlastus.  

  


