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TÄHTAJAD
NÕUDED TAOTLEJALE
ABIKÕLBULIKUD KULUD
RIIGIABI
TAOTLUSVORMID JM DOKUMENDID

Tähtaegade prognoos 2020 I voor
+ taotlusvoor 17.-30.03 (lõpp kell 23:59)
+ taotluste tehniline kontroll ja vigade likvideerimine kuni 14.04
+ juhatuse otsus hindamisele minevate taotluste kohta 15.04
+ hindamiskomisjoni tutvumine taotlustega 16.-29.04
+ hindamiskomisjoni istung mai 2. või 3. nädalal
+ juhatus kinnitab ettepaneku alla 60 000 eurose
toetussummaga projektide rahastamiseks mai 3. nädal
+ üldkoosolek kinnitab ettepaneku üle 60 000 eurose
toetussummaga projektide rahastamiseks mai 4. nädal
+ projektide esitamine PRIAsse mai 4. nädal
+ PRIA rahastusotsused (50 tööpäeva hiljem) augusti 1. nädal

Hindamiskomisjon 2020-2021
Agur Nurs
Elmo Harjak
Heleri Uus
Imre Kivi
Ivo Põldveer
Jaak Velori-Sadul
Jaanus Berkmann
Jüri Lauter
Raivo Kreis
Tarmo Rajang
Toomas Vikerpuur

2020
MAHUD

kala väärindamine ja turustamine
107 370,43 eurot
mitmekesistamine
165 711,09 eurot
kalasadamate uuendamine
90 965,94 eurot
koelmualade loomine või taastamine 31 232,46 eurot
sotsiaalne heaolu ja kultuuripärand 126 398,30 eurot
KOKKU

521 678,22 eurot

NÕUDED TAOTLEJALE
kala väärindamine

kalandussektori mikroettevõtja, ajaloolise püügiõiguse omanik
(või tegeleb vesiviljelusega)
kalandussektori tulundusühistu, liikmeteks vähemalt 5 eelmises
punktis nimetatud ettevõtet
kalandussektori mittetulundusühing tarneahela
sertifitseerimiseks

mitmekesistamine
kalandussektori mikroettevõtja, kes tegeleb majandustegevusega
kalapüügitootmise tegevusalal
eelmises punktis nimetamata ettevõtja kalandus- ja merendustegevuseks
CORNER TAB
kalasadamad

kalandussektori MTÜ ja SA
kohalik omavalitsus või selle asutus
kalandussektori mikroettevõtja, ajaloolise püügiõiguse omanik
Taotleja peab olema selle kalasadama pidaja, mille arendamiseks
toetust taotletakse.

kohalik omavalitsus või selle asutus
mittetulundusühing või sihtasutus, mille põhikirjaline eesmärk on seotud
kalavarude kaitse ja säilitamisega

sots. heaolu ja kultuuripärand

koelmualad

mittetulundusühing, sihtasutus
kohalik omavalitsus või selle asutus

kalandussektori ettevõtja
füüsiline või juriidiline isik, kes tegeleb majandustegevusega kalapüügi- või
vesiviljelustoodete tootmise või töötlemise tegevusalal. Majandustegevus
kalapüügitoodete tootmise tegevusalal peab olema tõendatav (esmakokkuost, arved)

kalandussektori MTÜ
mittetulundusühing, mille põhikirjaline eesmärk on seotud
kalandussektori tegevuste edendamisega
ja mille liikmetest vähemalt 50% on kalandussektori ettevõtjad.

kalandussektori SA
sihtasutus, mille põhikirjaline eesmärk on seotud
kalandussektori tegevuste edendamisega
ja mille juhatuse või nõukogu liikmetest
vähemalt 50% on kalandussektori ettevõtjad

abikõlblik
kulu

abikõlblik on tegevuste elluviimiseks vajalik kulu,
mis on mõistlik ja majanduslikult otstarbekas ning
on tehtud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu
määruse (EL) nr 1303/2013 artikliga 65, sh toetuse
objekti tähistamise kulu.

mitteabikõlblik
maa ost rohkem kui 10% ulatuses kogumaksumusest
intressikulud,
käibemaks, välja arvatud juhtudel, kui see ei ole riigi käibemaksuõiguse alusel tagasi nõutav
laeva püügivõimsust suurendavad toimingud või seadmed, mis suurendavad võimekust leida
kala;
uute kalalaevade ehitus või import;
püügitegevuse ajutine või alaline peatamine
uurimuslik kalapüük;
ettevõtte omandi üleminek;
kalavarude otsene taasasustamine, välja arvatud juhul, kui see on liidu õigusaktis selgesõnaliselt
ette nähtud looduskaitsemeetmena või kui tegemist on eksperimentaalse taasasustamisega.
seotud isikute vahel sõlmitud tehinguga kaasnev kulu (Tulumaksuseadus § 8);
kulu, mis on tehtud enne PRIA-le taotluse esitamise päeva, välja arvatud ettevalmistava töö kulu
ettevalmistav töö, mis on tehtud enne 1. jaanuari 2014
ettevalmistav töö, mis ületab 12% tegevuse abikõlblikest kuludest
projekteerimine ilma sama objekti ehitamiseta projekti raames
projektitaotluse koostamin, mis ületab 1000 eurot;

mitteabikõlblik
võrkudega liitumise tasu, välja arvatud juhul, kui need on otseselt seotud tegevuste elluviimisega;
amortisatsioon
mitterahalised sissemaksed;
kinnisvarategevuse arendamine
kulutused eluasemele;
personalikulu, välja arvatud koelmute tegevussuuna tegevuse elluviimise korral;
koolituskulu ilma investeeringuta või uue tegevusalaga alustamiseta sama projekti raames;
tegevuskulu, sealhulgas remondi-, rendi-, kütuse-, side- ja veokulud;
seadme paigaldamine ilma selle ostmise või liisimiseta
kasutatud seadme või vahendi ostmine ja liisimine
laeva ostmine või ehitamise, välja arvatud ajaloolise laeva ehitamine
püügivahendite ostmine kutseliseks kalapüügiks;
mootorratta või M-või N kategooria sõiduki ostmine või liisimine, välja arvatud N-kategooria
sõiduk, mis on tootja poolt valmistatud kuni kolme istmekohaga ja mille kaubaruum on eraldatud
istmekohtadest püsiva vaheseinaga;
liisingumakse, kui asja omandiõigus ei lähe projektitoetuse saajale üle hiljemalt 30. juuniks 2023;
sularahas tehtud kulutus,
tasu sularahamakse tegemise eest või teenustasu pangatoimingu eest ja tagatismakse
omanikujärelevalve, mille maksumus ületab 3% ehitamise maksumusest;
juriidiline konsultatsioon, välja arvatud ettevalmistava tööga seotud juriidiline konsultatsioon
kohtumenetluse kulu;

mitteabikõlblik:
raamatupidamisteenus
kindlustusandja teenus, välja arvatud reisikindlustus;
finants- ja kindlustustegevus
hasartmängu ja kihlveo korraldamine
muuseumieksponaatide ostmine ja rentimine
riigilõiv, tollimaks ja erisoodustusmaks;
rahatrahv, rahaline karistus, leppetrahv ja viivis;
uue kalakasvatuse rajamine
kalaliigi asustamine eraomandis olevasse veekogusse
uue voodikoha loomise kulu, kui toetust taotleb isik, kes ei ole kalandussektori
ettevõtja
kalapüügiga või kala- ja vähikasvatuse tootmise, töötlemise või turustamisega
seotud kulu, kui toetust taotleb isik, kes ei ole kalandussektori ettevõtja
taastuvenergia arendamisega seotud kulu, kui toetust taotleb § 24 lõike 2 punktis 2
nimetatud isik.

kalasadamate tegevussuuna puhul on
mitteabikõlblik:
kalasadama uuendamine, mis ei ole registreeritud riiklikus
sadamaregistris;
EKF meetme 3.3 „Kalasadamate investeeringutoetus” lisas 1
nimetatud sadamas;
sadama sissesõidutee ja akvatooriumi süvendamine kulu ilma
investeeringuta sadama infrastruktuuri;
sadama sissesõidutee ja akvatooriumi süvendamise kulu, kui
selle sadama kohta on samal perioodil selleks projektitoetust
antud

koelmute tegevussuuna puhul:
projektijuhi tasu, mis ületab rohkem kui 1,5 korda eelneva
aasta Eesti keskmise töötasu;
tegevus taastataval riikliku tähtsusega kudealal;
seadmete või vahendite ostmise või liisimise kulu.

KALASADAMA AVATUS

KALANDUSSEKTORI MTÜ VÕI SA PUHUL:
kalasadam peab olema kasutamiseks avatud kõikidele toetuse
saaja liikmetele, kes tegutsevad kalandussektoris
KOHALIKU OMAVALITSUSE VÕI SELLE ASUTUSE PUHUL:
kalasadam peab olema kasutamiseks avatud kõikidele isikutele
kalasadama toetuse saaja avalikustab:
kalasadama kasutamise tingimused, sh sadama kasutamise hinnakirja ja sadamapidaja
kontaktandmed, sadama sissesõidul mööda maismaad ja sadama koduleheküljel.

sotsiaalne heaolu ja kultuuripärand
strateegias 3 põhisuunda
lautrikohad
merepääste
kalandustraditsioone tutvustavad üritused

toetus üldjuhul 50%
toetus 50-90% juhul kui
taotleja on kalandussektori MTÜ, SA või KOV või selle asutus
tegevus on seotud väikesemahulise rannapüügiga
tegevuse tulemus on üldsusele kättesaadav
täidetud on üks kolmest kriteeriumist:
kollektiivne huvi, kollektiivne toetuse saaja, innovaatiline kohalikul tasandil
kalandussektori MTÜ ja SA puhul peab toetuse abil soetatud, ehitatud või renoveeritud vara
olema avalikkusele tasuta kasutamiseks kättesaadav vähemalt 5 aasta jooksul
arvates PRIA poolt viimase toetusosa maksmisest.

hinnapakkumused
kui vara või teenuse käibemaksuta maksumus ületab 5000 eurot, küsib taotleja
üksteisest sõltumatute ettevõtjate käest vähemalt 3 võrreldavat hinnapakkumust
koos tehniliste tingimuste loeteluga, mis osutavad tehnilisele spetsifikatsioonile
(edaspidi hinnapakkumus)
taotleja ei või nõude eiramiseks jaotada osadeks toetatava tegevuse raames
kavandatavat tööd või teenust või soetatavat vara, mis on funktsionaalselt koos
toimiv või vajalik sama eesmärgi saavutamiseks.
taotleja ei või küsida hinnapakkumust endaga seotud isiku käest Tulumaksuseaduse
§ 8 tähenduses
pakkumuse esitajad ei tohi olla omavahel seotud isikud
taotleja võib küsida alla 3 hinnapakkumuse, kui 3 hinnapakkumuse küsimine ei ole
objektiivselt võimalik
väljavalitud hinnapakkumus ei tohi olla põhjendamatult kõrge võrreldes
tavaliselt sarnase töö, teenuse või vara eest tasutava hinnaga.
taotleja ei pea valima odavaimat hinnapakkumust, kui see on objektiivselt
põhjendatud.

maksimaalne toetuse summa
Mitmekesistamise, kalasadamate ning sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi
tegevuste elluviimise eest ei määrata projektitoetust rohkem kui 200 000 eurot
kolme aasta jooksul (vähese tähtsusega riigiabi)
kala töötlemise ning koelmualade taastamise tegevuste elluviimise eest ei
anta projektitoetust rohkem kui 400 000 eurot programmperioodi jooksul
(ei loeta VTA-ks)
Põllumajandustoodete esmatoodetega seotud VTA piirmäär on 20 000 eurot
(EL nr 1408/2013)

VTA/riigiabi vaba jäägi kontrollimine http://www.fin.ee/riigiabi

nõuded projektitaotlusele
1. projektitoetuse taotlus - täidetakse otse e-prias: https://epria.pria.ee/login
2. hinnapakkumused koos hinnakalkulatsiooniga ja asjakohased selgitused,
kui esitatakse alla 3 hinnapakkumuse või kui ei ole valitud odavaimat
hinnapakkumust, kui taotleja ei ole hankija;
3. hinnakalkulatsioon või hanke korraldamist tõendavad dokumendid, kui
taotleja on hankija
4. ehitusluba või ehitusteatis, kui see on ehitusseadustiku alusel nõutav
otsepäringuga ehitisregistrist (vt ehitusseadustiku lisa 1) ning asjakohase
ehitusprojekti ärakiri
5. dokumendi ärakiri, mis tõendab, et objekt, mida ehitatakse või kuhu
seadmed paigutatakse, kuulub taotleja omandisse või on antud taotlejale
õiguslikul alusel kasutamiseks toetuse saamise tingimustes ettenähtud
perioodiks (omand, honestusõigus ja kasutusvaldus otsepäringuga
kinnistusraamatust)

nõuded projektitaotlusele 2
Kui projektitoetust taotletakse kalasadamate tegevussuuna tegevuse elluviimiseks,
esitatakse kalasadama plaani ärakiri, millel on selgelt piiritletud maa-ala, kus
kavandatakse tegevus ellu viia.
Kui projektitoetust taotletakse koelmute tegevussuuna tegevuse elluviimiseks, esitatakse
lisaks:
1) avalik-õigusliku ülikooli kalandusteadlase arvamus;
2) Keskkonnaameti hinnang kavandatava töö ja keskkonnamõju hindamise algatamise
vajalikkuse kohta;
3) Põllumajandusameti kooskõlastus, kui tegevus viiakse ellu riigi poolt korrashoitavate
ühiseesvoolude loetelusse kantud jõel või ojal;
4) maaomaniku luba.
Ühe projektitoetuse taotlusega võib projektitoetust taotleda ainult ühe tegevussuuna
alla kuuluva tegevuse elluviimiseks.
Ehitise ehitamiseks peab kavandatava ehitise ehitama kinnisasjale, mis on taotleja
omandis või millele on seatud taotleja kasuks hoonestusõigus vähemalt viieks
aastaks arvates viimase toetusosa maksmisest.

