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Koostatud Maaeluministri 25.11.2015 määruse nr 

19 
 „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia 

rakendamine“ lisas 7 toodud andmete põhjal. 
 Kinnitatud Põllumajanduse Registrite ja 

Informatsiooni Ameti  
peadirektori 24.05.2016 käskkirjaga nr1-12/16/94 

 
 
 
KALANDUSPIIRKONNA KOHALIKU ARENGU STRATEEGIA RAKEND AMISE 
TAOTLUS (PROJEKTITOETUS) 
 
1 Taotleja andmed ja kinnitused 
1.1 Taotleja nimi  

Registrikood   
Käibemaksukohustuslaseks 
registreerimise number 

 

Organisatsiooni liik¹ Valida kas osaühing, mittetulundusühing, kohalik 
omavalitsus jne 

Põhitegevusala Vastavalt äriregistrile  
Taotleja tüüp² Valida kas avalik-õiguslik asutus, juriidiline isik, füüsiline 

isik, kaluriorganisatsioon, tootjaorganisatsioon, 
valitsusväline organisatsioon, teadusuuringute keskus, 
segatüüp.  

Taotleja kuuluvus kontserni 
äriseadustiku §6 tähenduses 
/kontserni liige ja registrikood 

 

Taotleja seotus teiste 
ettevõtjatega, kes tegutsevad 
samas kalanduspiirkonnas ja 
valdkonnas /ettevõtja (-te) nimi 
ja registrikood 

 

Taotleja viimase majandusaasta 
käive 

Aasta  - käive 
Aasta - käive 

Töötajate arv (täistööajale 
arvestatud töötajate arv) 

 

Taotleja on mikro-, väike-, 
keskmise suurusega või 
suurettevõte 

Rannameetmest on abikõlblikud ainult mikroettevõtjad 

Kontaktandmed 
Telefon  
e- post  
Veebileht  
Aadress  

1.2 Taotleja esindaja / projektijuhi 
nimi 

 

Taotleja esindaja / projektijuhi  
isikukood 

 

Esinduse alus  
Kontaktandmed 
Telefon  
e – post  
Aadress  
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1.3 Taotleja esitab järgmised kinnitused 
1.3.1 Kinnitan, et taotleja on/ ei ole hankija riigihangete seaduse 

kohaselt 
On/ei ole vastavalt 

1.3.2 Kinnitan, et taotleja  omab tegevuse elluviimiseks Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 
125 lõike 3 punktis d nimetatud suutlikkust 

 

1.3.3 Kinnitan, et taotleja ega taotleja juhatuse liige ei oma 
osalust töö teinud või teenust osutanud juriidilises isikus 
ega kuulu töö teinud või teenust osutanud juriidilise isiku 
juhatusse või nõukokku (vastavalt TMS § 8). 

 

1.3.4 Kinnitan, et ei saa sama kulu hüvitamiseks, mille kohta 
taotlen  toetust, raha riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või 
välisabi vahenditest 

 

1.3.5 Projekti kohta on saadud toetust riigieelarvelistest, Euroopa 
Liidu või välisabi vahenditest 

 

Teave sellele projektile saadud toetuse kohta (abikõlblik 
kulu ja toetussumma suurus) 

 

1.3.6 Kinnitan, et olen varem riigieelarvelistest, Euroopa Liidu 
või välisabi vahenditest saadud ja tagasimaksmisele 
kuulunud summa tagasi maksnud või toetuse 
tagasimaksmise ajatamise korral tasunud tagasimaksed 
ettenähtud tähtpäevaks ja summas 

 

1.3.7 Kinnitan, et jälgin Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EL) nr 508/2014 artikli 10 lõike 1 punktides c ja d 
nimetatud nõudeid ega ole pannud toime sama määruse 
artikli 10 lõikes 3 nimetatud pettust 

 

1.3.8 Kinnitan, et taotleja või tema üle valitsevat mõju omava 
isiku suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega 
pankrotimenetlust 

 

1.3.9 Kinnitan kõigi esitatud andmete ja dokumentide õigsust ja 
kehtivust ning võimaldan neid kontrollida. Kohustun 
toetuse saamisele järgneval viiel aastal vastama 
Maaeluministeeriumi ja PRIA järelepärimistele ning 
küsitluslehtedele 

 

1.3.10 Annan nõusoleku kanda minu isikuandmed 
põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse ning 
kasutada neid toetuse määramisel ja maksmisel 

 

1.3.11 Annan nõusoleku otsuse elektrooniliseks 
kättetoimetamiseks 

 

1.3.12 Kinnitan, et teavitan taotlust menetlevat asutust viivitamata 
taotluses esitatud andmetes toimunud muudatusest või 
ilmnenud asjaolust, mis võib mõjutada taotluse kohta otsuse 
tegemist 

 

1.3.13 Kinnitan, et olen teadlik kulu abikõlblikkust tõendavate 
dokumentide ja muude tõendite säilitamise nõudest ning 
toetuse objekti tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele 
viitamise nõudest 

 

 
 
 
 
 
Taotluse allkirjastaja nimi Kuupäev 
Taotluse allkirjastaja isikukood Allkiri 
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¹ Organisatsiooni liik: täisühing, usaldusühing, osaühing, aktsiaselts, tulundusühistu, füüsilisest isikust 
ettevõtja, mittetulundusühing, sihtasutus, kohalik omavalitsus või kohaliku omavalitsuse üksuse asutus. 
² Taotleja tüüp EL 1242/2014 tabel 4 mõistes http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1242&from=ET 

TEGEVUSSUUND 4: koelmualade loomine ja taastamine, mis on suunatud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 63 lõike 1 punktis c sätestatud 
eesmärgi saavutamisele 
 
5 Andmed kavandatava projekti kohta 
5.1 Projekti nimetus Projekti pealkiri (lühidalt) 

Projekti kirjeldus ja 
eesmärk, sh milliste 
kalaliikide elu- ja 
sigimistingimuste 
parandamiseks on 
tööd kavandatud 

Väga lühike kirjeldus mida ja miks tehakse ning saavutatakse 

Projekti elluviimise 
aeg 

Alguskuupäev 
(pp.kk.aa) 
Millal planeeritakse 
alustada 

Lõppkuupäev (pp.kk.aa) 
Eeldatav projekti lõpp 

Tegevuse elluviimise 
asukoht (maakond, 
vald, veekogu 
nimetus, selle maa 
katastrinumber, kus 
tegevus ellu viiakse) 

 

5.2 Projekti eelarve   
 Abikõlbliku kulu sisu Abikõlblik 

maksumus ilma 

käibemaksuta 

Abikõlblik 

maksumus koos 

käibemaksuga 

Taotletava 

toetuse 

suurus 

Omafinant

seering 

5.2.1 Tegevuse elluviimiseks 
vajalikud tööde tegemise 
kulud 

    

5.2.2 Tegevuse elluviimiseks 
vajalikud muud kulud 

    

5.2.3 Tegevuse elluviimiseks 
vajalik personali tööjõukulu 

    

5.2.4 Järelhindamisega seotud 
kulu 

    

5.2.5 Teavitamiskohustuse 
täitmisega seotud kulu 

    

5.2.6 Ettevalmistav töö (määruse 
§2 lg3 tähenduses) 

    

5.2.7 s.h investeeringud 
keskkonnasäästlikesse 
lahendustesse 

    

5.2.8 Abikõlblik kulu KOKKU     
5.3 Projekti kirjeldus 
5.3.1 Projekti elluviimise ja toetuse vajalikkuse põhjendus, hetkeolukorra ja probleemi kirjeldus 

(milline on veekogus asuv kudemis- ja elupaikade seisund) 
Lõigus on mõistlik kirjeldada  
Taustinformatsioon - Kirjeldage kus asub taastamist vajav kudeala. Milliste kalaliikide kude ja 
elupaikasid taastatakse.      
Projekti eesmärgid - kirjeldada lühidalt toetuse vajalikkust, kasuks tuleb kui lisate nende 
kalaliikide püügistatistika mille kudeala taastamisest käib jutt. Võib lisada ka lühida 
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majandusanalüüsi kuidas kudeala taastamine aitab kaasa kalurkonna sissetulekute suurenemisele.   
 Lõigu eesmärk on anda taotluse hindajatele selge pilt millisel eesmärgil toetust 
kasutatakse. Lõik aitab hinnata loodavat kasu kaluritele, Läänemaa kalanduspiirkonnale 
ja rannakalandusele laiemalt.        

5.3.2 Projekti tegevuste elluviimise kirjeldus, sh millises mahus on tööd kavandatud, milliste 
vahenditega tööd tehakse, kuhu ladustatakse eemaldatud sete, biomass 
Lõigus on mõistlik kirjeldada  
Kirjeldage tööde mahtu ning kindlasti milliste vahenditega töid teostatakse, kui taotluses on 
mitmeid tegevuslõike mida ühes taotluses tehakse siis keskenduge lühidalt  igale lõigule eraldi.  
Lõik aitab hinnata projekti teostatavust  

5.3.4 Projekti elluviijate kogemus sarnaste tööde tegemisel 
Lõigus on mõistlik kirjeldada 
Töö teostajate kogemusi sarnaste projektidega.  
Projektijuhi kogemust sarnaste töödega, sealhulgas kogemust EU projektidega.  
Lõik aitab hinnata projekti teostatavust ja kindlustatust inimkapitaliga .    

5.3.5 Projekti oodatavad tulemused (kirjeldada mida tahetakse saavutada projekti lõpuks, 
mõjude järelhindamine pärast projekti lõpetamist) 
Lõigus on mõistlik kirjeldada 
Kuidas hinnatakse projekti mõjusid peale projekti lõpetamist 
Võimalusel hinnata kui suur võib olla kalasaakide kasv pikemas perspektiivis. 
Lõik aitab hinnata tehtud investeeringute elujõulisust 

5.3.6 Kasusaajad (kirjeldada projekti tulemustest otseselt ja kaudselt kasu saajaid) 
Lõigus on mõistlik kirjeldada: 
Otsesed kasusaajad - silmas võiks pidada otseseid kasusaajaid ehk kutselisi kalureid ja 
investeeringu mõju nende majandustegevusele (kalasaakidele) 
Kaudsed mõjud - kirjeldage millised võivad olla mõjud näiteks kalaturismi arengule, kindlasti 
on asjakohane hinnata regionaalset mõju .  
Lõik aitab hinnata loodavat kasu kalurkonnale, rannakalandusele ja Läänemaa 
kalanduspiirkonnale laiemalt.   

5.3.7 Projekti seos meetme tegevussuuna eesmärgi ja kohaliku arengu strateegiaga 
Lõigus on mõistlik kirjeldada. 
Seosed tegevussuuna eesmärkidega - tegevussuuna eesmärgid leiate meetme määrusest ja Eesti 
kalanduse strateegiast. Kirjeldage lühidalt kuidas teie tegevused aitavad kaasa eesmärkide 
saavutamisele.  
Seosed kohaliku strateegia eesmärkidega - tegevussuuna eesmärgid leiate Läänemaa 
Kalanduspiirkonna tegevusstrateegiast www.lrs.ee. Mõistlik on taotluses kindlat viidata millist 
strateegia eesmärkki aitab teie tegevus ellu viia, liiga ei tee kui lisate taotlusesse lõigu 
strateegiast ning selgitate kuidas teie tegevus eesmärgi saavutamisele kaasa aitab ning millised 
on seosed teie taotluse ning eesmärkide vahel. Keskenduma ei peaks ainult eesmärkidele vaid 
vaadelda tervet strateegiadokumenti, seosed võivad olla ka kalanduspiirkonna üldiseloomutuses, 
SWOT analüüsis jne. 
Seosed muude arengukavade eesmärkidega - juhul kui need on siis oleks igati mõistlik need 
siin lühidalt ära märkida. Keskenduda võiks valla ja maakonna tasandile 
Seosed kalaliikide koelmualade taastamise programmiga - Läänemaad puudutavad 
perspektiivsed kolemulad on kirjeldatud programmi lehekülgedel 70-73 programmi 
analüüsdokument on leitav ühingu koduleheküljel www.lrs.ee kalandusuuringute alajaotusest.       
Lõigu eesmärk on anda taotluse hindajatele teavet selle kohta millised on teie tegevuste ja 
kohaliku strateegia ja meetme tegevussuuna eesmärkide vahel. Tegemist on  kõige 
tähtsama hindamiskriteeriumiga, mida selgemad on seosed seda suurem on eeldus, et teie 
taotlus on edukas ning saab rahastuse. 

5.3.8 Projekti elluviimise tingimused (kalandusteadlase põhjendatud eksperdihinnang 
kavandatavatest töödest, Keskkonnaameti, Põllumajandusameti kooskõlastus, vee-
erikasutusluba, ligipääs tegevuse elluviimise kohale jm vajalikud load) 
Loetlege üles kõik eksperthinnangud ja kooskõlastused ning kirjeldage lühidalt nende sisu.  
Lõigu eesmärk on anda taotluse hindajale teavet, et kõik vajalikud kooskõlastused ja 
eksperthinnangud on olemas ning nendega ei pea täiendavalt tutvuma. Lõik aitab hinnata 
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kas kavandatud tegevused tuginevad kalateadlaste eksperthinnangutele ning kas 
toestatavatel töödel on Keskkonnaameti pädeva ametniku hinnang ja kooskõlastus    

 
 
Taotluse allkirjastaja nimi Kuupäev 
Taotluse allkirjastaja isikukood Allkiri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


