kalanduspiirkonna
toetuste infopäev
14. jaanuar 2022 TUULETORNIS

TÄHTAJAD
NÕUDED TAOTLEJALE
ABIKÕLBULIKUD KULUD
VAJALIKUD DOKUMENDID
ALUSTAMINE E-PRIAS

Tähtajad

taotlusvoor 9.-22. veebruar (luuvalupäevast peetripäevani)
taotluste tehniline kontroll, üles laadimine hindamiskeskkonda, vigade
likvideerimine maksimaalselt kuni 9. märts
juhatuse otsus hindamisele minevate taotluste kohta hiljemalt 10. märts
hindamiskomisjoni tutvumine taotlustega 11.-24. märts
hindamiskomisjoni istung vahemikus 25.03-01.04
juhatus kinnitab ettepaneku alla 60 000 eurose toetussummaga projektide
rahastamiseks 4. aprill
üldkoosolek kinnitab ettepaneku üle 60 000 eurose toetussummaga
projektide rahastamiseks 7. aprill
projektide esitamine PRIAsse 11.-12. aprill
PRIA rahastusotsused 50 tööpäeva hiljem so. u 22. juuniks
määruse kohaselt kohustus 10% projektist sh kulud deklareerida 9 kuu
jooksu so 22. märts 2023
projektide lõpptähtaeg finantsperioodi lõpp 30.06.2023 (kulud
deklareeritud)

Taotlusvooru maht
Kala väärindamine ja turustamine 65 000 eurot
Mitmekesistamine 100 231 eurot
Kalasadamate uuendamine 318 000 eurot
Koelmualade taastamine 10 000 eurot
Sotsiaalne heaolu ja kultuuripärand 24 000 eurot

Kokku 517 231 eurot

Kala väärindamine (65 000 eurot)
Kala töötlemiseks vajalikud seadmed sh jäämasinad ja külmikud,
suitsuahjud jms; kala turustamiseks vajalik inventar, kala
transpordiks vajalik inventar (sh jahekaubik N1 kategooria, max 3
istekohta, kalakastid, kaalud, kassasüsteemid), tootearendus ja
turundus (e-pood, pakendi ja logo kujundus).
Toetatav on ka eraelamus kala käitlemiseks tehtavad
investeeringud (juhul kui investeeringut kasutatakse ka eraelus,
siis abikõlbulik ettevõtluse proportsioon)
Toetus kalapüügiluba omavale ja kalapüügist tulu teenivale
mikroettevõttele (sh FIE) 60% abikõlbulikest kuludest
Teistele 50% abikõlbulikest kuludest
Kalandussektori tulundusühistu (liikmeteks vähemalt 5 püügiloa
omanikku) 70% abikõlbulikest kuludest

Tegevuste mitmekesistamine 100 231 eurot
Toetavad investeeringud, mis toovad ettevõtlusalast tulu kõikides
muudes valdkondade peale kalapüügi (näiteks põllumajandus,
turism, metsandus, teenuste pakkumine, toitlustus jne).
Toetatav ei ole tegevus mis on abikõlbulik mõnest teisest
tegevussuunast (näiteks kala töötlemine).
Toetatav nii seadmete, sõidukite (N1 kategooria, max 3 istekohta)
soetamine, ettevõtluseks vajalike hoonete ehitus/renoveerimine
(kinnistu taotleja omandis või hoonestusõigus), tootearendus,
turundustegevus.
Toetus kalapüügiluba omavale ja kalapüügist tulu teenivale
mikroettevõttele (sh FIE) 70% abikõlbulikest kuludest
Teistele 50% abikõlbulikest kuludest
ABIKÕLBULIK EI OLE paatide ja püügivahendite soetamine
Kahe aasta jooksul pärast viimast toetuse makset 10%
müügitulu kasv selles valdkonnas kuhu toetust taotleti

Kalasadamate uuendamine (318 000 eurot)
Abikõlbulikud pea kõik kaluritele vajalikud tegevused, mida tehakse
Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegias 2015-2025
nimetatud kalasadamas sh kai remont, ujuvkai ja poomide
soetamine, muulid ja kaldakindlustused, slipi ehitus, püüniste ja
kala lossimisseadmed, sanitaarruumid, jahekambrid (mitte
sügavkülmad), jäämasin, parkla ehitus, navigatsioonimärgistus,
püügivahendite ja paatide hoiuruumid, kalurite olmeruumid.
Abikõlbulik ühekordne süvendamine kui sellega kaasneb ka mõni
muu investeering (mahtu pole määratletud)
Toetus omavalitsusele, selle asutusel või selle asutatud
sihtasutusele 100% abikõlbulikest kuludest
Toetus kalandussektori mittetulundusühingule või sihtasutusele
80% abikõlbulikest kuludest
Toetus kalandussektori ettevõtjale 50% abikõlbulikest kuludest

Koelmualade taastamine (10 000 eurot)
Abikõlbulik kohaliku tähtsusega vooluveekogu taastamine sh
suudme avamine, kudepaljandite tekitamine jms tööd
Abikõlbulik ka kalaliigi eksperimentaalne asustamine, Hiiumaal
kõik strateegiasse lisatud kalaliigid olemasolevate projektidega
kaetud
Sh abikõlbulik projektijuhi tasu kuni 1,5 Eesti keskmist
Abikõlbulik ei ole seadmete või vahendite ostmise või liisimise kulu
ja tegevuse elluviimine riikliku tähtsusega kudealal (nt Käina laht),
Toetus 100% abikõlbulikest kuludest
Taotleja omavalitsus või kalandussektori kalandussektori
mittetulundusühing või sihtasutus, mille põhikirjaline eesmärk
seotud kalavarude kaitse ja säilitamisega

Sotsiaalne heaolu ja kultuuripärand (24 000 eurot)
Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi, sealhulgas kalanduse- ja
merenduse kultuuripärandi edendamine, kalanduskogukondade
rolli tugevdamine kohalikus arengus ning kohalike
kalandusressursside ja merendustegevuse juhtimine
Abikõlbulik sh lautrikohtade renoveerimine (kui ehitustegevus,
siis hoonestusõigus või omand), kalandusürituste korraldamine
(strateegiaga piirmäär kuni 12 000 eurot ürituse kohta),
kalanduslaagrid, kalandusalased väljapanekud jms, mänguväljakud
ja piknikukohad rannas või sadamates.
Toetus 90% abikõlbulikest kuludest kui taotleja on omavalitsus või
kalandussektori MTÜ ning tegevus on seotud väikesemahulise
rannapüügiga ja avalikult kätte saadav.
Teistele toetus 50% abikõlbulikest kuludest.

Sotsiaalne heaolu ja kultuuripärand
strateegias 5 põhisuunda
lautrikohad
merepääste
kalandustraditsioone tutvustavad üritused
koolitustegevused
kalandusajaloo kogumine ja levitamine

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.

Kalandussektori ettevõtja
juriidiline või füüsiline isik (FIE), kes tegeleb
majandustegevusega kalapüügi- või vesiviljelustoodete
tootmise või töötlemise tegevusalal ning teenib
kalapüügialast tulu.

Kalandussektori mittetulundusühing
mittetulundusühing, mille põhikirjaline eesmärk on seotud
kalandussektori tegevuste edendamisega
ja kelle liikmetest vähemalt 50 protsenti on kalandussektori ettevõtjad.

Kalandussektori sihtasutus
sihtasutus, mille põhikirjaline eesmärk on seotud
kalandussektori tegevuste edendamisega
ja kelle juhatuse või nõukogu liikmetest
vähemalt 50 protsenti on kalandussektori ettevõtjad

abikõlbulik 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, sealhulgas toetuse objekti
tähistamise ja Euroopa Liidu osalusele viitamise kulu.
mitteabikõlbulik
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 laeva võimekust
leida kala;
uute kalalaevade ehitus või import;
püügitegevuse ajutine või alaline peatamine
uurimuslik kalapüük;
ettevõtte omandi üleminek;
varude 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;
kulu, mis on tehtud enne taotluse PRIA-le esitamist (HIiukala poolt), v.a. ettevalmistav töö
ettevalmistava töö kulu, mis on tehtud enne 1. jaanuari 2014
ettevalmistav töö, mis ületab 12 protsenti tegevuse abikõlblikest kuludest
ettevalmistav töö millele ei järgne tegevuse elluviimist tõendavaid kulusid;
projektitaotluse koostamise kulu, mis ületab 1000 eurot;

mitteabikõlbulik
projekteerimisega seotud kulud ilma sama objekti ehitamiseta projekti raames;
teostatavusuuringu kulu
võrkudega liitumise tasu, välja arvatud juhul, kui need on otseselt seotud projektiga
amortisatsioonikulu
mitterahalised sissemaksed;
kinnisvarategevuse arendamisega seotud kulud;
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 ostmise ja liisimise kulud;
laeva ostmise või ehitamise kulu, välja arvatud ajaloolise laeva ehitamise kulu
püügivahendite ostmine kutseliseks kalapüügiks;
sõiduauto ja mootorratta ostmise või liisimise kulu;
liisingumakse, kui asja omandiõigus ei lähe projektitoetuse saajale üle hiljemalt 30.06.2023
sularahas tehtud kulutus ja tasu sularahamakse tegemise eest,
teenustasu pangatoimingu eest ja tagatismakse
omanikujärelevalve tegemise kulu, mille maksumus ületab 3% ehitamise maksumusest;
juriidilise konsultatsiooni kulu, välja arvatud ettevalmistava tööga seotud jur. konsultatsioon
kohtumenetluse kulu;

mitteabikõlbulik:
raamatupidamisteenuse kulu;
kindluskulu, välja arvatud reisikindlustus;
finants- ja kindlustustegevusega seotud kulu;
hasartmängu ja kihlveo korraldamisega seotud kulu;
muuseumieksponaatide ostmise ja rentimise kulu;
riigilõiv, tollimaks ja erisoodustusmaks (sh auto registreerimine selle soetamisel)
rahatrahv, rahaline karistus, leppetrahv ja viivis;
uue kalakasvatuse rajamiseks tehtav kulu.
kalasadamate tegevussuuna puhul:
kalasadama uuendamise kulu, mis ei ole registreeritud riiklikus sadamaregistris;
EKF meetme 3.3 „Kalasadamate investeeringutoetus” lisas 1 nimetatud sadamas (traalisadamad)
sadama sissesõidutee ja akvatooriumi süvendamise 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.

ehitustegevus
§ 24
Ehitise ehitamiseks projektitoetuse taotlemise korral
peab kavandatava ehitise ehitama kinnisasjale, mis
on taotleja omandis või millele on seatud taotleja
kasuks hoonestusõigus vähemalt viieks aastaks
arvates viimase toetusosa maksmisest.

Ehitusseadustik § 4. Ehitamine
Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega
seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad selle füüsikalised omadused.
Ehitamine on ka pinnase või katendi ümberpaigutamine sellises ulatuses, millel on oluline
püsiv mõju ümbritsevale keskkonnale ja funktsionaalne seos ehitisega.

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.

ETTEVALMISTAVAD TÖÖD
tegevuse elluviimisega kaasnev tellitud projekteerimistöö
projekteerimiseks vajalik ehitusgeoloogiline ja -geodeetiline
uurimistöö, hüdrogeoloogiline ja hüdroloogiline uuring ning
detailplaneering;
keskkonnamõju hindamine
projektitaotluse ja neis esitatud andmeid tõendavate
dokumentide koostamiseks tellitud töö ja teenus. (kuni 1000
eurot)
ettevalmistavad tööd kuni 12% projektitaotluse maksumusest

TOETUSE SUURUS

Mitmekesistamise, kalasadamate ning sotsiaalse heaolu ja
kultuuripärandi tegevuste elluviimise eest ei anta projektitoetust
rohkem kui 200 000 eurot kolme aasta jooksul taotleja kohta
(kõik meetmed kokku)
Kalandusürituste jaoks maksimaalselt 12 000 eurot ürituse
kohta
kala töötlemise ning koelmualade taastamise tegevuste
elluviimisel maksimaalseks piiranguks EMKF programmi
maksimummäär 400 000 eurot (kõigi meetmete peale kokku)
eest ei anta projektitoetust rohkem (ei loeta vähese tähtsusega
abiks)
Põllumajandustoodete esmatoodetega seotud VTA piirmäär
on 25 000 eurot (EL nr 1408/2013)
VTA/riigiabi vaba jäägi kontrollimine http://www.fin.ee/riigiabi

DOKUMENDID

1. Projektitoetuse taotlus - täidetakse e-PRIAs (Hiiukala.org kodulehel leitav mustandi
vorm)
2. Hinnapakkumus(ed) koos hinnakalkulatsiooniga. Kui maksumus ühelt pakkujalt üle
5000 (km-ta), siis 3 võrreldavat pakkumust. Ei pea valima odavaimat pakkumust, kui
objektiivselt põhjendatud. Kui ei ole võimalik kolme saada (pakkujaid rohkem pole nt ka
väljaspool Eestit), siis selgitada.
3. Ehitusloa või ehitusteatise ärakiri (taotluse esitamisel võimalik linkida ehitusregistrist,
kui see seal olemas), ning asjakohase ehitusprojekti ärakiri, kui toetatavaks tegevuseks on
ehitamine ehitusseadustiku tähenduses ja nimetatud dokumendid on ehitusseadustiku
alusel nõutud;
4. 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 (Omandi või hoonestusõiguse korral
lingitakse kinnistusraamatust, rendi puhul lisada) rendilepingu koopia
5. keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse §-s 7 nimetatud
tegevusloa (sh vee erikasutusloa) ning keskkonnamõju hindamise aruande ärakiri,
kui toetatava tegevuse elluviimiseks on vajalik keskkonnamõju hindamine;

LISAKS
Kalasadama plaan, millel on selgelt piiritletud maa-ala,
kus kavandatakse tegevus ellu viia kui toetust taotletakse
kalasadama uuendamiseks.
Kui toetust taotletakse koelmuala taastamiseks lisatakse:
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.

Taotlemine
https://epria.pria.ee/

SMART-ID

Esindatav isik ülevalt paremalt servast

Sisestada andmed vormil, kindlasti vajalik IBAN kontonr

Esmakordsel sisenemisel linnuke "soovin kanda andmed
pm toetuste ... registrisse"

andmed
äriregistrist

Videojuhend taotluse
esitamiseks
https://youtu.be/RkhYKtW0pg8

