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
MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts lisas lõigu
4.1 märkused

KALANDUSPIIRKONNA KOHALIKU ARENGU STRATEEGIA RAKENDAMISE
TAOTLUS (PROJEKTITOETUS)
1
1.1

Taotleja andmed ja kinnitused
Taotleja nimi
Registrikood
Käibemaksukohustuslaseks
registreerimise number
Organisatsiooni liik¹
Põhitegevusala
Taotleja tüüp²

1.2

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
Töötajate arv (täistööajale
arvestatud töötajate arv)
Taotleja on mikro-, väike-,
keskmise suurusega või
suurettevõte
Kontaktandmed
Telefon
e- post
Veebileht
Aadress
Taotleja esindaja / projektijuhi
nimi
Taotleja esindaja / projektijuhi
isikukood
Esinduse alus
Kontaktandmed
Telefon

Valida kas osaühing, mittetulundusühing, kohalik
omavalitsus jne
Vastavalt äriregistrile
Valida kas avalik-õiguslik asutus, juriidiline isik, füüsiline
isik, kaluriorganisatsioon, tootjaorganisatsioon,
valitsusväline organisatsioon, teadusuuringute keskus,
segatüüp.

Aasta - käive
Aasta - käive

Rannameetmest on abikõlblikud ainult mikroettevõtjad
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1.3
1.3.1
1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.3.5

1.3.6

1.3.7

1.3.8

1.3.9

1.3.10

1.3.11
1.3.12

1.3.13

e – post
Aadress
Taotleja esitab järgmised kinnitused
Kinnitan, et taotleja on/ ei ole hankija riigihangete seaduse
kohaselt
Kinnitan, et taotleja omab tegevuse elluviimiseks Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli
125 lõike 3 punktis d nimetatud suutlikkust
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).
Kinnitan, et ei saa sama kulu hüvitamiseks, mille kohta
taotlen toetust, raha riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või
välisabi vahenditest
Projekti kohta on saadud toetust riigieelarvelistest, Euroopa
Liidu või välisabi vahenditest
Teave sellele projektile saadud toetuse kohta (abikõlblik
kulu ja toetussumma suurus)
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
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
Kinnitan, et taotleja või tema üle valitsevat mõju omava
isiku suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega
pankrotimenetlust
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
Annan nõusoleku kanda minu isikuandmed
põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse ning
kasutada neid toetuse määramisel ja maksmisel
Annan nõusoleku otsuse elektrooniliseks
kättetoimetamiseks
Kinnitan, et teavitan taotlust menetlevat asutust viivitamata
taotluses esitatud andmetes toimunud muudatusest või
ilmnenud asjaolust, mis võib mõjutada taotluse kohta otsuse
tegemist
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
Taotluse allkirjastaja isikukood

On/ei ole vastavalt

Kuupäev
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/legalcontent/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1242&from=ET

TEGEVUSSUUND 2: majandustegevuse mitmekesistamine, mis on suunatud Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 63 lõike 1 punktis b sätestatud
eesmärgi saavutamisele
3

Taotleja määratlus, taotleja on:

3.1

Väikesemahulise rannapüügiga tegelev mikroettevõtja, kes alustab
ettevõtlusega kõrvaltegevusalal

X tähistada vastav
lahter, teised jätta
tühjaks

Väikesemahulise rannapüügiga tegelev mikroettevõtja, kes laiendab või
mitmekesistab ettevõtlust kõrvaltegevusalal, millel ta juba tegutseb
Piirkonna ettevõtja, kes alustab ettevõtlust kalanduse või merendusega (sh
järved) seotud tegevusalal
Piirkonna ettevõtja, kes laiendab või mitmekesistab oma tegevust
kalanduse või merendusega (sh järved) seotud tegevusalal, kus ta juba
tegutseb

3.2
3.2.1

Andmed kavandatava projekti kohta
Projekti nimetus
Projekti eesmärk
Projekti elluviimise aeg

Kavandatava
investeeringu asukoht.
Ehitamise korral maa
katastrinumber (-id),
maa ja hoone
kasutusõigus

3.3

Projekti eelarve
Taotletava toetuse määr
Abikõlbliku kulu sisu

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.3.4
3.3.5
3.3.6

Projekti pealkiri (lühidalt)
Väga lühike kirjeldus mida ja miks tehakse ning saavutatakse
Alguskuupäev (pp.kk.aa)
Lõppkuupäev (pp.kk.aa)
Millal planeeritakse
Eeldatav projekti lõpp
alustada
Nimetada maakond, vald, küla/linn, tänav jne
Ehitise korral katastri üksuse number, märkida omand (taotleja
omandis, hoonestusõigus ...aastat, rendileping ...aastat vms)

Valida vastavalt taotleja tüübile
Abikõlblik
Abikõlblik
maksumus
maksumus
ilma
koos
käibemaksuta käibemaksuga

Taotletav
a toetuse
suurus

Omafinan
tseering

Tootmiseks või teenuse
pakkumiseks vajalike seadmete ja
vahendite soetamine ning
paigaldamine
Tootmiseks või teenuse
pakkumiseks ehitise või rajatise
ehitamise või uuendamise kulud, sh
tehnosüsteemid
Tootmiseks või teenuse
pakkumiseks vajalike sõidukite
soetamine
Kultuuripärandiga seotud
investeeringud
Ajaloolise laeva ehitamisega seotud
kulud
Toote- või teenusearendusega
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3.3.7
3.3.8
3.3.9
3.3.10
3.3.11

3.3.12
3.4
3.4.1

3.4.2

3.4.3

3.4.4

seotud kulud
Omanikujärelevalve ja
ehitusjuhtimisega seotud kulu
Teavitamiskohustuse täitmisega
seotud kulu
Ettevalmistav töö (määruse §2 lg3
tähenduses)
Muud tegevuse elluviimiseks
vajalikud kulud
s.h investeeringud
keskkonnasäästlikesse
lahendustesse
Abikõlblik kulu KOKKU
Projekti kirjeldus
Projekti elluviimise ja toetuse vajalikkuse põhjendus, hetkeolukorra kirjeldus.
Lõigus on mõistlik kirjeldada
Taustinformatsioon - kirjeldage millega teie ettevõte praegu tegeleb. Kui olete
kalandusettevõtja siis millised on lisategevused. Kui olete lihtsalt ettevõtja ning soovite hakata
pakkuma merendus või kalandusturismiga seotud teenuseid siis kirjeldage millega tegeleb teie
ettevõte praegu. Taustinformatsioonis võite kirjeldada ka seda millised on teie oskused ja
kogemused muude ettevõtlusaladega peale kalanduse.
Probleem - kirjeldada lühidalt mis takistab teil oma plaane ellu viimast.
Projekti eesmärgid - kirjeldada lühidalt milliseid seadmeid te soetate või mida
renoveerite/ehitate ja mil moel soetused või investeeringud aitavad teil probleemi lahendada.
mõistlik on kirjeldada tegevust ning tulemust kuidas sellest teie ettevõtte majandustegevus
paraneb. Kirjeldage ka seda kuidas on seotud oskused kavandatava teenusega, kas kavatsete uute
teenuste arendamiseks kasutada koolitustoetuse võimalusi. Kas kavatsete palgata lisatööjõudu?
Kirjeldage millised on teie oskused ja kogemused EU toetusprojektide elluviimisel, kui teil endal
kogemused puuduvad siis kuidas kavatsete seda puudjääki korvata.
Lõigu eesmärk on anda taotluse hindajatele selge pilt mida soetatakse, millisel eesmärgil
ning mil moel investeering ettevõtjat edasi aitab. Lõik aitab hinnata projekti teostatavust
ning kindlustatust inimkapitaliga, samuti annab lõik esmase ülevaate kavandatud
tegevuste elujõulisusest ja jätkusuutlikkusest.
Projekti oodatavad tulemused (kirjeldada projekti mõju ettevõtte majandustegevusele)
Lõigus on mõistlik kirjeldada:
Projekti tulemused - kirjeldage kuidas mõjutab investeering teie ettevõtte majandustulemusi,
kas investeering aitab teil näiteks muutuda ettevõtjaks kes on iseendale tööandja (väheneb
sõltuvus palgatööst). Kas investeering tagab teile aastaringese tööhõive, mis võimaldab
tulemuslikult tegutseda ka väljaspool kalapüügihooaega. Kas kaasate ettevõtte tegevusse ka oma
pereliikmeid, kas hakkate kasutama palgatööjõudu.
Lõigu eesmärk on anda taotluse hindajale teavet millised on investeeringu mõjud teie
ettevõtte majandustegevusele ning kas suureneb teie sõltumatus palgatööst. Lõik aitab
hinnata täiendava sissetuleku võimaluste loomist kodu lähedal ning täistööhõive määra
kalandussektori ettevõtjale või tema pereliikmetele, samuti saab lõigu alusel hinnata kas
lisategevused aitavad kaasa sellele, et saate maksimaalselt edasi tegutseda kutselise
kalurina. Lõik aitab ka kaudselt hinnata kasu kalurkonnale ja rannakalandusele seeläbi, et
kalurid ei lahku kalandussektorist ning kalandustraditsioonid piirkonnas säilivad.
Keskkonnasäästlike (taastuvenergia jms) lahenduste kasutuselevõtmine
Lõigus on mõistlik kirjeldada:
Milliseid keskkonnasäästlike lahendusi te kasutusele võtate. Näiteks kasutate energia tootmiseks
päikesepatareisid, rajate keskkonnasäästlikke biopuhasteid. Teenuste puhul võtate kasutusele
kohaliku ressursi. Näiteks pilliroovarumine. Turismiteenuse arendamisel kasutate ära näiteks
Matsalu looduskaitseala (või teiste kaitsealade) võimalusi. Arendate välja uusi teenuseid, mida
Läänemaal veel ei osutata. Hea võimalus esitleda innovatsiooni.
Lõik aitab hinnata seda kas võtate kasutusele tegevusi mis tuginevad kohalikule ressursile.
Turunõudluse analüüs (kirjeldada, kes on toote või teenuse sihtgrupp, juba olemasolevad
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3.4.5

3.4.6

3.5

3.5.1

3.5.2

toote või teenuse pakkujad piirkonnas, hinnang hetkeolukorra turunõudlusele,
tulevikuprognoos)
Lõigus on mõistlik kirjeldada
Milline on teie teenuse või toote sihtgrupp ning kuidas te nendeni jõuate
Millised turunduskanalid on teil juba olemas, kuidas te neid kasutate, milliseid uusi
turunduskanaleid kavatsete juurutada.
Hinnake ära konkurents kavandatavas või arendatavas teenussektoris.
Lõik aitab hinnata teie taotluses kavandatud investeeringute ja tegevuste elujõulisust.
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
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.
Projekti oodatavad tulemusnäitajad (loodavad ja säilitatavad töökohad(täistööajale
arvestatud töötajate arv), loodud ettevõtete arv)
Loodavad või säilitatavad töökohad - märkide ära kui palju te loote töökohtasid, meeles võiks
pidada, et töökohtade loomine ei ole kohustuslik, kui loote täis või osalise töökoha endale siis
tasub see ära märkida.
Loodud ettevõtete arv - märkida siis kui olete uue ettevõtte loonud kindla eesmärgiga hakata
osutama taotluses kirjeldatud teenust.
Taotleja järgmise viie aasta tulude- kulude aruande prognoos
Taotluse
Taotluse
Taotluse
Taotluse
Taotluse
Taotluse
esitamise
esitamise
esitamise
esitamise
esitamise
esitamise
majandusa majandusa majandusa majandusa majandusa majandusaa
asta
astale
astale
astale
astale
stale
järgnev
järgnev
järgnev
järgnev
järgnev
kavandata kavandata kavandata kavandata kavandata
esimene
teine
kolmas
neljas
viies
majandus- majandus- majandus- majandus- majandusaasta
aasta
aasta
aasta
aasta
Tulud
Kaupade ja
teenuste müük

Muud
Tulud
KOKKU
Kulud
Majandamisku
lud
Personali- ja
juhtimiskulud
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4.1

Muud
Kulud
KOKKU
Märkused
Siia võib märkida mõtteid mis on teie arvates olulised kuid millele te ei leidnud kohta teistes
lõikudes.
Tabel 3.5 aitab hinnata teie investeeringute ja tegevuste elujõulisust.

Taotluse allkirjastaja nimi
Taotluse allkirjastaja isikukood

Kuupäev
Allkiri
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