Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi
2014–2020 rakenduskava seirearuande
(2014–2015) kokkuvõte
2014. ja 2015. aasta olid seotud peamiselt EMKF rakenduskava koostamise ning ettevalmistavate
tegevustega.
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014-2020 (edaspidi EMKF) vahendite kasutamiseks
koostas Maaeluministeerium (MeM; toona veel Põllumajandusministeerium) Eesti kalanduse
strateegia (EKS) 2014–2020 ning EMKF rakenduskava, mis sai valitsuse heakskiidu 9. oktoobril
2014. Euroopa Komisjon kinnitas EMKF Eesti rakenduskava 2015. aasta 17. augusti
rakendusotsusega. Mõlemad strateegilised dokumendid on avalikustatud ka
Maaeluministeeriumi kodulehel:



http://www.agri.ee/et/eesmargid-tegevused/euroopa-merendus-ja-kalandusfond-emkf2014-2020/eesti-kalanduse-strateegia-2014
http://www.agri.ee/et/eesmargid-tegevused/euroopa-merendus-ja-kalandusfond-emkf2014-2020/rakenduskava

Rakenduskava koostamise alusdokumendiks oli Eesti Kalanduse Strateegia 2014-2020. Perioodi
2014-2020 rakenduskava ettevalmistusprotsess hõlmas eelhindamist ja keskkonnamõjude
strateegilist hindamist, tagamaks sõltumatute ekspertgruppide objektiivsete hinnangute ja
soovituste arvestamise läbi parim võimalik kvaliteet, mis on eelduseks EMKF vahendite mõjusale,
efektiivsele ja terviklikule rakendamisele ning püstitatud eesmärkide saavutamisele.
Eelhindamine, keskkonnamõjude strateegiline hindamine ning perioodi 2014-2020 EMKF
vahendite planeerimine ning rakenduskava koostamine toimusid paralleelselt.
Keskkonnamõjude strateegilise hindamise lõpparuanne on avalikustatud Maaeluministeeriumi
veebilehel:


http://www.agri.ee/sites/default/files/content/arengukavad/emkf-2014/emkf-ksharuanne-heakskiidetud-2014-10-15.pdf

Rahastamisvahendite rakendamise vajaduste väljaselgitamiseks viidi läbi 2014. aastal
eelhindamine „„Eesti maaelu arengukava 2014–2020“ ja „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi
2014–2020 rakenduskava“ rahastamisvahendi eelhindamine“.
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Rahastamisvahendi eelhindamise läbiviimisel keskenduti kolmele kesksele valdkonnale:




turukaardistus ja turutõrgete analüüs;
ettepanekute väljatöötamine rahastamisvahendite kujundamiseks ja rakendamiseks;
investeerimisstrateegia kavandamine.

2014. aastal koostas MEM (toona Põllumajandusministeerium) „Eesti vesiviljeluse mitmeaastase
riikliku tegevuskava 2014-2020“, mis annab ülevaate vesiviljelussektori arengusuundadest.
2015.a alustas Maaeluministeerium (EMKFi korraldusasutuse ülesannetes) Euroopa Merendus- ja
Kalandusfondi 2014-2020 toetuste andmist ja kasutamist reguleerivate õigusaktide eelnõude
väljatöötamist. Toetuse andmise ja kasutamise põhimõtted arutati läbi kalandusvaldkonna
ettevõtjate esindajatega, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametiga ning Veterinaar- ja
Toiduametiga. Kõik Maaeluministri poolt vastuvõetud EMKF määrused on leitavad nii
Maaeluministeeriumi kui ka PRIA veebilehtedel.
2015. aastal võeti vastu järgmised meetme määrused:







„Teadlaste ja vesiviljelusettevõtjate koostöötoetus“ - vastu võetud 12.10.2015
„Teadlaste ja kalurite koostöötoetus“ - vastu võetud 12.10.2015
„Kalapüügitoodete ladustamisabi“ - vastu võetud 25.11.2015
„Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine“ - vastu võetud 25.11.2015
„Kalandusandmete kogumise toetus“ - vastu võetud 13.11.2015
„„Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” tehnilise abi toetus“ vastu võetud 08.09.2015

2015. aastal valminud meetme määruste eelnõud:




„Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja
vesiviljelustoodete teavitus- ja tutvustuskampaaniate toetus“ - vastu võetud 05.02.2016
„Kalanduse kontrolli ja järelevalve toetus“ - vastu võetud 12.02.2016
„Algatusrühma koostöötegevused“ - EMKF 508/2014 art 64 rakendamine, mille alusel
antakse koostöötegevuste elluviimiseks toetust kalanduse algatusrühmale.

2015.aasta detsembris avanesid kuue meetme taotlusvoorud: teadlaste ja kalurite koostöötoetus
(meede 1.3); teadlaste ja vesiviljelusettevõtjate koostöötoetus (meede 2.6); kogukonna juhitud
kohaliku arengu strateegia rakendamine (meetme 3.2 raames algatusrühmade strateegia
esitamine), tehniline abi, kalapüügitoodete ladustamisabi ning kalandusandmete kogumise
toetus. Kuna aruandeaastal toimus vaid taotluste vastuvõtt ning taotluste menetlemine toimub
2016.a., siis on 2015. aasta põhjal vara hinnata programmi tulemuslikkust ja teha järeldusi
programmi tulemuslikkust mõjutavate probleemide osas.
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