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 on lisanud
lõigu 5.1 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 3: kalasadamate uuendamine, mis on suunatud Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 63 lõike 1 punktis a sätestatud eesmärgi
saavutamisele
4
4.1

4.2
4.2.1

Taotleja andmed
Mittetulundusühingu
MTÜ Liikmete puhul on oluline vahet teha kalandusega
liikmete nimekiri ja liikmete tegelevate liikmete ja kalandussektori väliste liikmete osas
tegevusalad
Andmed kavandatava projekti kohta
Projekti nimetus
Projekti pealkiri (lühidalt)
Projekti eesmärk(projekti
Väga lühike kirjeldus mida ja miks tehakse ning saavutatakse
abil rajatava infrastruktuuri,
arendatavate teenuste
kirjeldus)
Projekti elluviimise aeg
Alguskuupäev (pp.kk.aa)
Lõppkuupäev (pp.kk.aa)
Millal planeeritakse alustada Eeldatav projekti lõpp

4.2.2

Andmed kavandatava objekti kohta (kui projekt hõlmab mitut sadamat, tuleb esitada andmed
kõikide sadamate kohta)
4.2.2.1 Sadama nimi ja aadress
Maakond, vald, küla
Sadama katastriüksuse
number (-id) ja omanik
Sadamasse sissesõidutee
omanik
Taotleja kasutusõigus
(omanik või lepingu alusel)
ja lepingu lõpptähtaeg
Sadama töötajate arv
Sadamat kasutavate
kutseliste kalurite arv
Sadamat kasutavate
Andmeid saab ühingust
kalapüügiloa omanike arv
Sadamat kasutavate
harrastuskalurite arv
Viimase kolme aasta
Andmeid saab ühingust
väikesemahulise
rannapüügi lossimine (kg)
Sadamat kasutavate muude
isikute arv
(harrastussõitjad, ettevõtjad
sadama territooriumil jt)
Sadama sügavus ja sadama
sildumiskohtade arv
taotluse esitamise ajal ja
pärast projekti lõppu
Viimase kolme aasta
jooksul sadamas tehtud
investeeringud (tegevus,
maksumus)
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4.3

Projekti eelarve
Taotletava toetuse määr
Abikõlbliku kulu sisu

4.3.1

4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5

4.3.6

4.3.7
4.3.8
4.3.9
4.3.10
4.3.11
4.3.12

4.3.13
4.4
4.4.1

Abikõlblik
maksumus
ilma
käibemaksuta

Abikõlblik
maksumus
koos
käibemaksuga

Taotletav
a toetuse
suurus

Omafinan
tseering

Rajatise, tehnosüsteemi
laiendamine või uuendamine,
akvatooriumi või sadama
sissesõidutee süvendamine
Tolmuvaba teekatte paigaldamine
või uuendamine
Kala lossimiseks ja jahutamiseks
vajalikud seadmed ja vahendid
Kütuse tankla, kütuse veok ja
tankimisseadmed
Kalurite olmehoone ja
püügivahendite hoiuruumi
ehitamine või uuendamine
Heitmete ja jäätmete käitluseks
ning reostustõrjeks vajalikud
seadmed ja vahendid
Navigatsioonimärgistuse ostmine ja
paigaldamine
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 - kirjeldada millises olukorras on sadamarajatised, milliseid
püügipiirkondasid sadam hõlmab, milliseid kalandusväliseid teenuseid osutatakse ning millised
ettevõtjad lisaks kaluritele sadamas tegutsevad.
Probleem - kirjeldada lühidalt mis takistab sadama paremat kasutamist. Kas on puudu
lossimiskohad, puuduvad kala esmakäitlemise ja jahutamise võimalused jne. Probleeme võite
kirjeldada laiemalt, kuid konkreetse teotustaotluse raames peate arvestama, et need tööd mida
teostate peavad olema kasutuselevõetavad selle sama taotluse raames.
Projekti eesmärgid - kirjeldada lühidalt milliseid sadama osasid te rekonstrueerite ning
milliseid tõid teostate, kindlasti lisage lühike kirjeldus tööde iseloomust ning sellest kuidas ühe
või teise töö teostamine aitab kaasa probleemide lahendamisele. Lisage lõigule ka taotleja
senised kogemused sadamate projektide elluviimisel, kui teil endal neid pole siis märkige kuidas
te need oskused oma organisatsiooni hangite.
Lõigu eesmärk on anda taotluse hindajatele selge pilt milliseid töid teostatakse , millisel
eesmärgil ning mil moel investeering sadama kasutamist parendab. Lõik aitab hinnata ka
projekti teostatavust ja kindlustatust inimkapitaliga.
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4.4.2

4.4.3

4.4.4

4.4.5

4.4.6

Keskkonnasäästlike (taastuvenergia jms) lahenduste kasutuselevõtmine
Lõigus on mõistlik kirjeldada:
Milliseid keskkonnasäästlikke lahendusi te kasutusele võtate, võib olla kasutate mingeid
taastuvenergia lahendusi, või loote sadamasse süsteeme mis vähendavad keskkonnareostuse
ohtusid ja riske. (juhul kui te seda teete)
Lõigu eesmärk on anda taotluse hindajatele teavet keskkonna ja energiasäästlike
lahenduste kohta, samuti on siin hea võimalus kirjeldada innovatsiooni
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. Mõistlik on kui märgite, et teie poolt
rekonstrueeritav sadama on kantud Läänemaa strateegia arendamist vajavate sadamate
nimistusse Keskenduma ei peaks ainult eesmärkidele vaid vaadelda tervet strateegiadokumenti,
seosed võivad olla ka kalanduspiirkonna üldiseloomutuses, SWOT analüüsis jne.
Seosed kohalike arengukavadega - kui teie poolt renoveeritav sadam on kantud prioriteetsena
mõnda kohalikku arengukavasse (KOV või maakonna tasandil) siis on see kindlasti mõistlik
siinkohal ära mainida.
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)
Lõigus on mõistlik kirjeldada:
Kuidas te korraldate tegevust sadamas. kas on olemas vastutavad isikud? Kuidas teavitatakse
inimesi sadama kasutuskorrast? Kuidas tagatakse sadama avalik kasutus? Kuidas tagatakse, et
kalurid saaksid tõrgeteta kasutada sadamat (arvestage, et tegemist on siiski kalasadamate
investeeringuga). Kui investeering loob mõne töökoha siis märkide ära ka see, kuigi töökoha
loomine ei ole kohutuslik, seega kunstlikult seda kinnitada ei maksa.
Lõigu eesmärk on anda taotluse hindajale teavet selle kohta kuidas hakatakse peale
investeeringut sadamas tegevust korraldama. Lõik aitab hinnata investeeringute ja
tegevuste elujõulisust.
Projekti oodatavad tulemused ja mõjud kalandussektorile (kirjeldada projekti mõju
sadamat kasutavatele kaluritele, mõju või muutus tarneahelale, kasusaajate arv, mõju kala
kvaliteedile jne)
Lõigus on mõistlik kirjeldada:
Kuidas investeering mõjutab kalandussektorit. Kuidas investeering mõjutab kalurite
töötingimusi? Mõjud mereohutusele. Kas investeering suurendab sadama kasutusaktiivsust ning
milliste piirkondade kalureid see puudutab. Kui paju tekib juurde kaikohtasid? Kuidas paranevad
lossimistingimused? Kas juurde tekib turustuskanaleid.
Lõigu eesmärk on anda taotluse hindajale teavet selle kohta, kuidas investeering mõjutab
otseseid kasusaajaid KALUREID. Lõik aitab hinnata kavandatud tegevuste kaudu
loodavat kasu kaluritele, rannakalandusele ja Läänemaa rannakalanduse piirkonnale.
Tegemist on väga olulise hindamiskriteeriumiga, mida selgem on kasu, seda suurem on
eeldus, et teie taotlus on edukas ja saab rahastuse.
Projekti mõju läbivatele teemadele (regionaalsele arengule, keskkonnahoiule,
kodanikuühiskonna arengule, võrdsete võimaluste tagamisele)
Lõigus on mõistlik kirjeldada:
Mõjud regionaalsele arengule - kirjeldage, millised piirkonna ettevõtjad saavad kasu
sadamainvesteeringust ning milliseid täiendavaid või uusi teenuseid saavad nad osutama hakata.
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4.5

4.5.1

4.5.2

5.1

Võite keskenduda mingile majandussektorile või nimetada konkreetseid ettevõtjaid. Kui
investeering mitmekesistab mõne piirkonna kalandusettevõtja tegevust siis on seda siin mõistlik
märkida.
Kodanikuühiskonna arengule - kirjeldage milliseid üritusi nii küla, valla, maakonna, riigi
tasandil on perspektiivikas sadamas korraldada (või plaanitakse korraldada), millist mõju
avaldab korrastatud sadam kogukonna identiteedile.
Lõigu eesmärk on anda hindajale teavet selle kohta kuidas investeering mõjutab niiöelda
sadama tagamaad. Kaudsete mõjude kirjeldamine aitab hinnata sadama
multifunktsionaalust - uusi teenuseid ja nende kvaliteeti, samuti sadama integreeritust
piirkonna majandusega, koostööd erinevate huvirühmadega ning sadama olulisust
piirkonnas.
Taotleja järgmise viie aasta tulude- kulude aruande prognoos
Taotluse
Taotluse
Taotluse
Taotluse
Taotluse
Taotluse
esitamise
esitamise esitamise esitamise
esitamise
esitamise
majandusaa majandus majandus majandusa majandusa majandusaa
sta
aastale
aastale
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
Muud
Kulud
KOKKU
Märkused
Mõistlik on lõigus kommenteerida sadama kulude ja tulude analüüsi, samuti võib siia lisada
mõtteid mis tunduvad olulised, kuid millele ei ole õiget kohta olemasolevates lõikudes.
Tulude ja kulude analüüs aitab hinnata kavandatavate investeeringute elujõulisust

Taotluse allkirjastaja nimi
Taotluse allkirjastaja isikukood

Kuupäev
Allkiri
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