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2. OVERVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF THE OPERATIONAL PROGRAMME
(ARTICLE 50(2) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)
Key information on the implementation of the Operational Programme for the year
concerned, including on financial instruments, with relation to the financial and indicator
data.
2014. ja 2015. aasta olid seotud peamiselt rakenduskava koostamise ning
ettevalmistavate tegevustega.
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014-2020 (edaspidi EMKF) vahendite
kasutamiseks koostas Maaeluministeerium (edaspidi MEM) (toona veel
Põllumajandusministeerium) Eesti kalanduse strateegia 2014–2020 ning EMKF
rakenduskava, mis sai valitsuse heakskiidu 9. oktoobril 2014.a. Euroopa Komisjon
kinnitas EMKF Eesti rakenduskava 2015. aasta 17. augusti rakendusotsusega. Eesti
Kalanduse Strateegia ning EMKF rakenduskava on avalikustatud MEMi 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.
Rakenduskava koostamiseks loodi ekspertkomisjon, kuhu kuulusid kalanduse sektori
esindajad nii riiklikest institutsioonidest, teadus- ja arendusasutustest,
katuseorganisatsioonidest, kalanduspiirkondadest jt partnerid. Muu hulgas andis oma
hinnangu rakenduskavale kalandusnõukogu.
Perioodi 2014-2020 rakenduskava ettevalmistusprotsess hõlmas eelhindamist ja
keskkonnamõjude strateegilist hindamist (edaspidi KSH). Eelhindamine, KSH ning
rakenduskava koostamine toimusid paralleelselt.
Eelhindamise läbiviimisel tugineti asjakohastele EL-i ja siseriiklikele nõuetele, juhistele
ja kriteeriumitele. Sealhulgas lähtuti Euroopa Komisjoni EMKF 2014-2020
rakenduskavade eelhindamise juhisest „Draft Guidelines for Ex-ante Evaluation of
2014-2020“.
KSH raames toimus hindamine kahes osas:
• vastavusanalüüsi käigus hinnati rakenduskava prioriteetsete suundade eesmärkide ja
välja töötatud meetmete vastavust ning kooskõla sektori riiklike, ja rahvusvaheliste
keskkonnaeesmärkidega;
• välismõjude analüüsi käigus hinnati rakenduskavas sätestatud eesmärkidega ja
meetmetega kaasnevat keskkonnamõju.
Välismõjude hindamise kokkuvõttena võib järeldada, et EMKF rakenduskavas perioodil
2014-2020 ei seata eesmärke ega kavandata meetmeid, mille rakendumisel oleks ette
näha negatiivse mõju suurenemine looduskeskkonna aspektidele. Kavandatu elluviimine
aitab kaasa Eesti kalandussektori säilimisele ja edenemisele. KSH programmi avalik
arutelu toimus 08. mail 2014.a. Põllumajandusministeeriumis. KSH lõpparuanne on
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avalikustatud MEMi 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“.
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. Kava raames pööratakse rõhku uuendusmeelsusele, tootmisele,
töötlemisele, inimkapitali ja suhtevõrgustike edendamisele, vesiviljelusalade
suurendamisele ning töötlemise ja turustamise edendamisele.
2015. aastal alustas MEM (kui EMKFi korraldusasutus) juhtimis- ja
kontrollisüsteemide kirjelduse (edaspidi JKS) ning JKS eduka toimimise tagamiseks
vajalike (sh EMKF korraldusasutuse tööd reguleerivate) protseduuride väljatöötamist.
JKS esitati 2016. aasta jaanuaris EMKF auditeerimisasutusele, kes andis hinnangu selle
kohta, kas planeeritud juhtimis- ja kontrollisüsteemid vastavad ühissätete määrus lisas
XIII sätestatud nõuetele. Auditeerimisasutuse aruanne ning auditiarvamus on aluseks
korraldusasutuse ja sertifitseerimisasutuse määramiseks.
2015. aastal moodustati EMKF seirekomisjon ning kinnitati töökord
(põllumajandusministri 14.05.2015.a kk nr 73). 2015. aastal toimus kaks EMKF
seirekomisjoni istungit (04.06.2015 ja 31.08.2015), kus peamised teemad olid
seirekomisjoni töökorra tutvustamine, EMKF ettevalmistuste hetkeseis, meetme
määruste eelnõude tutvustamine ning valikukriteeriumite heakskiitmine). Istungite
materjalid ja protokollid on avalikustatud MEMi veebilehel
http://www.agri.ee/et/euroopa-merendus-ja-kalandusfondi-2014-2020-rakenduskavaseirekomisjon.
2015. a alustati EMKF 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 (edaspidi PRIA) ning Veterinaar- ja Toiduametiga. Kõik
Maaeluministri poolt vastuvõetud EMKF määrused on leitavad nii MEMi kui ka PRIA
veebilehtedel.
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. 2015. aastal vastuvõetud taotluste menetlemine
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jätkub 2016. a, mil tehakse esimesed toetuse määramise otsused.
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3. IMPLEMENTATION OF THE UNION PRIORITIES
3.1. Overview of the implementation (Article 50(2) of Regulation (EU) No
1303/2013)
Information should be provided as short and general commentary on the implementation
of the Union priorities and technical assistance for the year(s) concerned with reference
to key developments, significant problems and steps taken to address these problems.
Union priority

1 - Keskkonnasäästliku,
ressursitõhusa, uuendusliku,
konkurentsivõimelise ja teadmistel
põhineva kalanduse edendamine

Key information on the implementation of the
priority with reference to key developments,
significant problems and steps taken to address
these problems
Aruandeaastal võeti vastu maaeluministri
määrus „Teadlaste ja kalurite koostöötoetus“
(Vastu võetud 12.10.2015 nr 9,
https://www.riigiteataja.ee/akt/114102015003)
Teadlaste ja kalurite koostöötoetuse eesmärk on
toetada teadus- ja arendusasutuste,
kalandussektori ettevõtjate, kalureid
koondavaid organisatsioonide ning riigiasutuste
vahelist koostöö soodustamist, läbi
kalamajandusalase teabe, sealhulgas
oskusteabe, nõuande ja heade tavade levitamise
ning kalandussektori ettevõtjate
majandustegevusega seonduvate koolituste,
uuringute ja katseprojektide korraldamisega.
Alustati mitmete määruste eelnõude
väljatöötamist: näit. innovatsioon, kalalaeva
mootori asendamine. Kalalaeva mootori
asendamise meetme puhul on toetuse andmise
eesmärgiks soodustada tegevusi, mis on
suunatud väikesemahulise kalalaevastiku
kütusesäästlikkuse tõstmisele.

2 - Keskkonnasäästliku,
ressursitõhusa, uuendusliku,
konkurentsivõimelise ja teadmistel
põhineva vesiviljeluse edendamine.

Aruandeaastal võeti vastu maaeluministri
määrus „Teadlaste ja vesiviljelusettevõtjate
koostöötoetus“ (Vastu võetud 12.10.2015 nr 5,
https://www.riigiteataja.ee/akt/109022016018).
Teadlaste ja vesiviljelusettevõtjate
koostöötoetuse eesmärk on soodustada teadusja arendusasutuste, vesiviljelussektori
ettevõtjate ning riigiasutuste vahelist koostööd,
läbi vesiviljelusalase teabe, sealhulgas
oskusteabe, nõuande ja heade tavade
levitamise, elukestva õppe ning
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Union priority

Key information on the implementation of the
priority with reference to key developments,
significant problems and steps taken to address
these problems
vesiviljelussektori ettevõtjate
majandustegevusega seonduvate uuringute ja
katseprojektide korraldamise.

3 - Ühise kalanduspoliitika
rakendamise soodustamine

Aruandeaastal võeti vastu maaeluministri
määrus „Kalandusandmete kogumise toetus“
(Vastu võetud 13.11.2015 nr, 16
https://www.riigiteataja.ee/akt/117112015012 )
Alustati määruse „Kalanduse kontrolli ja
järelevalve toetus“ eelnõu väljatöötamisega
(Vastu võetud 12.02.2016 nr 7,
https://www.riigiteataja.ee/akt/116022016016)

4 - Tööhõive ja territoriaalse
ühtekuuluvuse suurendamine

Aruandeaastal võeti vastu maaeluministri
määrus „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu
strateegia rakendamine“ (Vastu võetud
25.11.2015 nr 19,
https://www.riigiteataja.ee/akt/127112015003)
Kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia
rakendamise meetme eesmärk on strateegia
tegevuste elluviimisel aidata kaasa kohalikule
majanduslikule ja sotsiaalsele arengule.
Meetme raames oli avatud taotlusvoor
15.12.2015 kuni 31.03.2016, mille jooksul
kohaliku arengu strateegia heakskiitmist taotlev
mittetulundusühing sai esitada strateegia ja
muud nõutud dokumendid.
Alustati määruse „Algatusrühma
koostöötegevused“ eelnõu väljatöötamisega.
Koostöö (EL nr 508/2014 art 64) toetust
antakse kalanduse algatusrühmale
koostööprojekti elluviimiseks.

5 - Turustuse ja töötlemise
soodustamine

Aruandeaastal võeti vastu maaeluministri
määrus „Kalapüügitoodete ladustamisabi“
(Vastu võetud 25.11.2015 nr 20,
https://www.riigiteataja.ee/akt/127112015004)
2015.aastal alustati määruse „Kalapüügi- ja
vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning
kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus- ja
tutvustuskampaaniate toetus“ eelnõu
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Union priority

Key information on the implementation of the
priority with reference to key developments,
significant problems and steps taken to address
these problems
väljatöötamisega, (Võeti vastu 05.02.2016 nr 5,
https://www.riigiteataja.ee/akt/109022016018)
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude
leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete
teavitus- ja tutvustuskampaaniate toetuse
eesmärk on leida uusi turge ning parandada
kalandus- ja vesiviljelustoodete turule
pääsemise tingimusi ning viia ellu
piirkondlikke, riiklikke või rahvusvahelisi
teavitus- ja tutvustuskampaaniaid, et
suurendada üldsuse teadlikkust säästvatest
kalapüügi- ja vesiviljelustoodetes.

6 - Integreeritud merenduspoliitika
rakendamise soodustamine

Meetme tingimuste määrus on kavas välja
töötada 2016.a teisel poolaastal.

7 - Tehniline abi

Aruandeaastal võeti vastu maaeluministri
määrus "„Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi
rakenduskava 2014–2020” tehnilise abi toetus"
(vastu võetud 08.09.2015 nr 2,
https://www.riigiteataja.ee/akt/111092015003).
Taotlusvoor oli avatud 20.11.2015-27.11.2015.
Laekunud taotluste menetlemine algas
2015.aasta lõpus, heakskiitmise otsused tehti
2016.a veebruaris.
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3.2. Result, output and financial indicators for EMFF (Article 50(2) of Regulation (EU) No 1303/2013)
Union priority

1 - Keskkonnasäästliku, ressursitõhusa, uuendusliku, konkurentsivõimelise ja teadmistel põhineva kalanduse
edendamine

Table 1: Result indicators for the EMFF

ET

Specific objective

Result indicator

Measurement unit

1 - Kalanduse mõju vähendamine
merekeskkonnale, sealhulgas
soovimatu püügi vältimine ja
vähendamine nii palju kui võimalik

1.1.4 - Selektiivsed (sh hülgekindlad)
püügivahendid

arv

65,00000

0,00000

0,00000

2 - veeorganismide mitmekesisuse ja
ökosüsteemide kaitsmine ja
taastamine;

1.2.4 - Taastatud kudealad (sh
kunstkoelmud)

arv

10,00000

0,00000

0,00000

4 - kalandusettevõtete, sealhulgas
väikesemahulise
rannikupüügilaevastiku
konkurentsivõime ja elujõulisuse
suurendamine ning ohutuse ja
töötingimuste parandamine

1.9.a - Muutus tööga seotud vigastuste ja
õnnetuste arvus

number

-1,00000

0,00000

0,00000

4 - kalandusettevõtete, sealhulgas
väikesemahulise
rannikupüügilaevastiku
konkurentsivõime ja elujõulisuse
suurendamine ning ohutuse ja
töötingimuste parandamine

1.9.b - Muutus tööga seotud vigastuste ja
õnnetuste osakaalus (%) võrreldes
kalurite koguarvuga

%

-25,00000

0,00000

0,00000

8

Target value (2023)

Cumulative value

2015
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Specific objective

Result indicator

Measurement unit

Target value (2023)

5 - Tehnoloogilise arengu,
innovatsiooni, sealhulgas
energiatõhususe suurendamise ja
teadmiste edasiandmise tõhustamise
toetamine

1.5.4 - Muutus kalapüügi
kütusesäästlikkuses

l/tonn

-2,95000

5 - Tehnoloogilise arengu,
innovatsiooni, sealhulgas
energiatõhususe suurendamise ja
teadmiste edasiandmise tõhustamise
toetamine

1.5.5 - Partnerlusvõrgustiku tegevustes
osalevad ettevõtjad

arv

60,00000

Specific objective

Result indicator

1 - Kalanduse mõju vähendamine
merekeskkonnale, sealhulgas
soovimatu püügi vältimine ja
vähendamine nii palju kui võimalik

1.1.4 - Selektiivsed (sh hülgekindlad)
püügivahendid

0,00000

2 - veeorganismide mitmekesisuse ja
ökosüsteemide kaitsmine ja
taastamine;

1.2.4 - Taastatud kudealad (sh
kunstkoelmud)

0,00000

4 - kalandusettevõtete, sealhulgas
väikesemahulise
rannikupüügilaevastiku
konkurentsivõime ja elujõulisuse
suurendamine ning ohutuse ja
töötingimuste parandamine

1.9.a - Muutus tööga seotud vigastuste ja
õnnetuste arvus

0,00000

4 - kalandusettevõtete, sealhulgas
väikesemahulise
rannikupüügilaevastiku
konkurentsivõime ja elujõulisuse
suurendamine ning ohutuse ja
töötingimuste parandamine

1.9.b - Muutus tööga seotud vigastuste ja
õnnetuste osakaalus (%) võrreldes
kalurite koguarvuga

0,00000

Cumulative value
0,00000

2015
0,00000

2014
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Specific objective

Result indicator

5 - Tehnoloogilise arengu,
innovatsiooni, sealhulgas
energiatõhususe suurendamise ja
teadmiste edasiandmise tõhustamise
toetamine

1.5.4 - Muutus kalapüügi
kütusesäästlikkuses

5 - Tehnoloogilise arengu,
innovatsiooni, sealhulgas
energiatõhususe suurendamise ja
teadmiste edasiandmise tõhustamise
toetamine

1.5.5 - Partnerlusvõrgustiku tegevustes
osalevad ettevõtjad

2014
0,00000
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Specific objective

1 - Kalanduse mõju vähendamine merekeskkonnale, sealhulgas soovimatu püügi vältimine ja vähendamine nii palju kui võimalik

Table 2: Output indicators for EMFF
Selected relevant measures

Thematic
objective

02 - Artikkel 38. Kalanduse poolt
06
merekeskkonnale avaldatava mõju
piiramine ning kalapüügi kohandamine
vastavalt liikide kaitsele (+ artikli 44
lõike 1 punkt c. Kalapüük sisevetel)

Specific objective

Output indicator

1.4 - Kaitsemeetmeid,
kalapüügi keskkonnamõju
vähendamist ja kalapüügi
kohandamist liikide kaitsega
käsitlevate projektide arv

Included into
Target value (2023)
the performance
framework


Cumulative value

65,00

2015

0,00

2014

0,00

0,00

2 - veeorganismide mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitsmine ja taastamine;

Table 2: Output indicators for EMFF

ET

Selected relevant measures

Thematic
objective

Output indicator

01 - Artikli 40 lõike 1 punktid b–g.
Merekeskkonna bioloogilise
mitmekesisuse kaitse ja taastamine –
kaasaaitamine mere bioloogiliste
ressursside paremale haldamisele ja
juhtimisele; staatiliste või liikuvate
struktuuride ehitamine, paigaldamine
või ajakohastamine; NATURA 2000
alade ja mereruumi kaitsealade kaitseja majandamiskavade
ettevalmistamine; merekaitsealade, sh
NATURA 2000 alade majandamine,
taastamine ja seire;

06

1.6 - Merekeskkonna
bioloogilist mitmekesisust ja
ökosüsteemide kaitset ja
taastamist käsitlevate projektide
arv

Included into
Target value (2023)
the performance
framework


5,00
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Cumulative value

0,00

2015

2014

0,00

0,00

ET

Selected relevant measures

Thematic
objective

Output indicator

Included into
Target value (2023)
the performance
framework

Cumulative value

2015

2014

keskkonnateadlikkus; osalemine
muudes bioloogilise mitmekesisuse ja
ökosüsteemi teenuste säilitamiseks ja
parandamiseks võetud meetmetes (+
artikli 44 lõige 6. Kalapüük sisevetel)

Specific objective

4 - kalandusettevõtete, sealhulgas väikesemahulise rannikupüügilaevastiku konkurentsivõime ja elujõulisuse suurendamine ning ohutuse ja
töötingimuste parandamine

Table 2: Output indicators for EMFF
Selected relevant measures

Thematic
objective

Output indicator

09 - Artikli 43 lõiked 1 ja 3.
Kalasadamad, lossimiskohad,
oksjonihooned ja varjualused –
investeeringud kalasadamate ja
oksjonihoonete taristu või
lossimiskohtade ja varjualuste
täiustamiseks; varjualuste ehitamine
kalurite ohutuse suurendamiseks (+
artikli 44 lõike 1 punkt f. Kalapüük
sisevetel)

03

1.3 - Lisandväärtust,
tootekvaliteeti ja soovimatu
püügi kasutamist ning
kalasadamaid, lossimiskohti,
oksjonihooneid ja varjualuseid
käsitlevate projektide arv

Specific objective

Included into
Target value (2023)
the performance
framework


1,00

Cumulative value

0,00

2015

2014

0,00

0,00

5 - Tehnoloogilise arengu, innovatsiooni, sealhulgas energiatõhususe suurendamise ja teadmiste edasiandmise tõhustamise toetamine

Table 2: Output indicators for EMFF

ET
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Selected relevant measures

Thematic
objective

Output indicator

01 - Artikkel 26. Innovatsioon (+
artikli 44 lõige 3. Kalapüük sisevetel)

03

1.1 - Innovatsiooni,
nõustamisteenuseid ja teadlaste
osalusega partnerlusi
käsitlevate projektide arv



23,00

0,00

0,00

0,00

02 - Artikkel 28. Teadlaste ja kalurite
partnerlused (+ artikli 44 lõige 3.
Kalapüük sisevetel)

03

1.1 - Innovatsiooni,
nõustamisteenuseid ja teadlaste
osalusega partnerlusi
käsitlevate projektide arv



1,00

0,00

0,00

0,00

03 - Artikli 41 lõike 1 punktid a, b ja c. 04
Energiatõhusus ja kliimamuutuste
leevendamine – kalalaeva pardal
tehtavad investeeringud;
energiatõhususe auditid ja kavad;
uuringud alternatiivsete jõuseadmete ja
laevakere ehituse osatähtsuse
hindamiseks (+ artikli 44 lõike 1 punkt
d. Kalapüük sisevetel)

1.7 - Energiatõhusust ja
kliimamuutuste leevendamist
käsitlevate projektide arv



20,00

0,00

0,00

0,00

04 - Artikli 41 lõige 2. Energiatõhusus 04
ja kliimamuutuste leevendamine –
Põhi- või lisamootorite asendamine või
moderniseerimine (+ artikli 44 lõike 1
punkt d. Kalapüük sisevetel)

1.8 - Mootorite asendamist ja
ajakohastamist käsitlevate
projektide arv



140,00

0,00

0,00

0,00

Union priority

Included into
Target value (2023)
the performance
framework

Cumulative value

2015

2014

2 - Keskkonnasäästliku, ressursitõhusa, uuendusliku, konkurentsivõimelise ja teadmistel põhineva vesiviljeluse
edendamine.

Table 1: Result indicators for the EMFF
Specific objective

ET

Result indicator

Measurement unit
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Target value (2023)

Cumulative value

2015

ET

ET

Specific objective

Result indicator

Measurement unit

2 - vesiviljelusega seotud ettevõtete,
eelkõige VKEde, konkurentsivõime
ja elujõulisuse suurendamine,
sealhulgas ohutuse ja töötingimuste
parandamine

2.1 - Muutus vesiviljelustoodangu mahus

tonnes

2 - vesiviljelusega seotud ettevõtete,
eelkõige VKEde, konkurentsivõime
ja elujõulisuse suurendamine,
sealhulgas ohutuse ja töötingimuste
parandamine

2.2 - Muutus vesiviljelustoodangu
väärtuses

2 - vesiviljelusega seotud ettevõtete,
eelkõige VKEde, konkurentsivõime
ja elujõulisuse suurendamine,
sealhulgas ohutuse ja töötingimuste
parandamine

Target value (2023)

Cumulative value

2015

650,00000

0,00000

0,00000

thousand Euros

2 600,00000

0,00000

0,00000

2.3 - Muutus puhaskasumis

thousand Euros

780,00000

0,00000

0,00000

3 - veeorganismide mitmekesisuse ja
ökosüsteemide kaitsmine ja
taastamine ning vesiviljelusega
seotud ökosüsteemide arvukuse
suurendamine ja ressursitõhusa
vesiviljeluse edendamine

2.5 - Muutus taaskasutamisega
tootmissüsteemide mahus

tonnes

600,00000

0,00000

0,00000

5 - kutsealase koolituse, uute
kutseoskuste ja elukestva õppe
arendamine

2.5.3 - Partnerlusvõrgustiku tegevustes
osalevad ettevõtjad

arv

20,00000

0,00000

0,00000

Specific objective

Result indicator

2 - vesiviljelusega seotud ettevõtete,
eelkõige VKEde, konkurentsivõime
ja elujõulisuse suurendamine,
sealhulgas ohutuse ja töötingimuste
parandamine

2.1 - Muutus vesiviljelustoodangu mahus

2014
0,00000
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ET

ET

Specific objective

Result indicator

2014

2 - vesiviljelusega seotud ettevõtete,
eelkõige VKEde, konkurentsivõime
ja elujõulisuse suurendamine,
sealhulgas ohutuse ja töötingimuste
parandamine

2.2 - Muutus vesiviljelustoodangu
väärtuses

0,00000

2 - vesiviljelusega seotud ettevõtete,
eelkõige VKEde, konkurentsivõime
ja elujõulisuse suurendamine,
sealhulgas ohutuse ja töötingimuste
parandamine

2.3 - Muutus puhaskasumis

0,00000

3 - veeorganismide mitmekesisuse ja
ökosüsteemide kaitsmine ja
taastamine ning vesiviljelusega
seotud ökosüsteemide arvukuse
suurendamine ja ressursitõhusa
vesiviljeluse edendamine

2.5 - Muutus taaskasutamisega
tootmissüsteemide mahus

0,00000

5 - kutsealase koolituse, uute
kutseoskuste ja elukestva õppe
arendamine

2.5.3 - Partnerlusvõrgustiku tegevustes
osalevad ettevõtjad

0,00000
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ET

Specific objective

1 - Tehnoloogilise arengu, innovatsiooni ja teadmiste edasiandmise tõhustamise toetamine

Table 2: Output indicators for EMFF
Selected relevant measures

Thematic
objective

Output indicator

01 - Artikkel 47. Innovatsioon

03

2.1 - Innovatsiooni ja
nõustamisteenustega seotud
projektide arv

Specific objective

Included into
Target value (2023)
the performance
framework


5,00

Cumulative value

2015

0,00

2014

0,00

0,00

2 - vesiviljelusega seotud ettevõtete, eelkõige VKEde, konkurentsivõime ja elujõulisuse suurendamine, sealhulgas ohutuse ja töötingimuste
parandamine

Table 2: Output indicators for EMFF
Selected relevant measures

Thematic
objective

01 - Artikli 48 lõike 1 punktid a–d ja f– 03
h. Tootmisega seotud investeeringud
vesiviljelusse

Specific objective

Output indicator

2.2 - Vesiviljelusse tehtavaid
tootmisega seotud
investeeringuid käsitlevate
projektide arv

Included into
Target value (2023)
the performance
framework


1,00

Cumulative value

0,00

2015

2014

0,00

0,00

3 - veeorganismide mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitsmine ja taastamine ning vesiviljelusega seotud ökosüsteemide arvukuse
suurendamine ja ressursitõhusa vesiviljeluse edendamine

Table 2: Output indicators for EMFF

ET
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ET

Selected relevant measures

Thematic
objective

Output indicator

01 - Artikli 48 lõike 1 punkt k.
Tootmisega seotud investeeringud
vesiviljelusse – energiatõhususe
suurendamine, taastuvenergia

04

2.2 - Vesiviljelusse tehtavaid
tootmisega seotud
investeeringuid käsitlevate
projektide arv



10,00

0,00

0,00

0,00

02 - Artikli 48 lõike 1 punktid e, i ja j.
Tootmisega seotud investeeringud
vesiviljelusse – ressursitõhusus, vee ja
kemikaalide kasutuse vähendamine,
vee kasutamist minimeerivad
taaskasutussüsteemid

06

2.2 - Vesiviljelusse tehtavaid
tootmisega seotud
investeeringuid käsitlevate
projektide arv



10,00

0,00

0,00

0,00

03 - Artikkel 51. Vesiviljelusalade
potentsiaali suurendamine

06

2.4 - Vesiviljelusalade
potentsiaali suurendamist ning
rahvatervishoidu ja loomade
tervist käsitlevaid meetmeid
käsitlevate projektide arv



1,00

0,00

0,00

0,00

Specific objective

Included into
Target value (2023)
the performance
framework

Cumulative value

2015

2014

5 - kutsealase koolituse, uute kutseoskuste ja elukestva õppe arendamine

Table 2: Output indicators for EMFF

ET

Selected relevant measures

Thematic
objective

Output indicator

01 - Artikkel 50. Inimkapitali ja
suhtevõrgustike edendamine

08

2.5 - Inimkapitali edendamist
vesiviljeluse valdkonnas nii
üldiselt kui ka uute
vesiviljelusettevõtjate hulgas
käsitlevate projektide arv

Included into
Target value (2023)
the performance
framework


1,00
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Cumulative value

0,00

2015

2014

0,00

0,00

ET

Union priority

3 - Ühise kalanduspoliitika rakendamise soodustamine

Table 1: Result indicators for the EMFF

ET

Specific objective

Result indicator

Measurement unit

Target value (2023)

Cumulative value

2015

1 - Teadusteabe täiustamine ja
kogumine ning andmete kogumine ja
haldamine

3.B.1 - Andmesidekõne teenuse
kasutamise osakaalu suurenemine

%

0,00000

0,00000

0,00000

2 - Seire, kontrolli ja õigus- ja
haldusnormide täitmise tagamise
toetamine, suurendades
institutsioonilist suutlikkust ja
avaliku halduse tulemuslikkust
täiendavat halduskoormust tekitamata

3.A.1 - Avastatud raskete rikkumiste arv

number

5,00000

0,00000

0,00000

2 - Seire, kontrolli ja õigus- ja
haldusnormide täitmise tagamise
toetamine, suurendades
institutsioonilist suutlikkust ja
avaliku halduse tulemuslikkust
täiendavat halduskoormust tekitamata

3.A.2 - Lossitud kogused, mis on läbinud
füüsilise kontrolli

%

4,00000

0,00000

0,00000

Specific objective

Result indicator

1 - Teadusteabe täiustamine ja
kogumine ning andmete kogumine ja
haldamine

3.B.1 - Andmesidekõne teenuse
kasutamise osakaalu suurenemine

0,00000

2 - Seire, kontrolli ja õigus- ja
haldusnormide täitmise tagamise
toetamine, suurendades
institutsioonilist suutlikkust ja
avaliku halduse tulemuslikkust
täiendavat halduskoormust tekitamata

3.A.1 - Avastatud raskete rikkumiste arv

0,00000

2014
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ET

ET

Specific objective

Result indicator

2 - Seire, kontrolli ja õigus- ja
haldusnormide täitmise tagamise
toetamine, suurendades
institutsioonilist suutlikkust ja
avaliku halduse tulemuslikkust
täiendavat halduskoormust tekitamata

3.A.2 - Lossitud kogused, mis on läbinud
füüsilise kontrolli

2014
0,00000
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ET

Specific objective

1 - Teadusteabe täiustamine ja kogumine ning andmete kogumine ja haldamine

Table 2: Output indicators for EMFF
Selected relevant measures

Thematic
objective

Output indicator

01 - Artikkel 77. Andmete kogumine

06

3.2 - Andmete kogumist,
haldamist ja kasutamist
toetavate projektide arv

Specific objective

Included into
Target value (2023)
the performance
framework


3,00

Cumulative value

2015

0,00

2014

0,00

0,00

2 - Seire, kontrolli ja õigus- ja haldusnormide täitmise tagamise toetamine, suurendades institutsioonilist suutlikkust ja avaliku halduse
tulemuslikkust täiendavat halduskoormust tekitamata

Table 2: Output indicators for EMFF
Selected relevant measures

Thematic
objective

Output indicator

01 - Artikkel 76. Kontroll ja
õigusnormide täitmine

06

3.1 - Liidu kontrolli-,
inspekteerimis- ja õigusnormide
täitmise tagamist käsitlevate
projektide arv

Union priority

Included into
Target value (2023)
the performance
framework


12,00

Cumulative value

0,00

2015

2014

0,00

0,00

4 - Tööhõive ja territoriaalse ühtekuuluvuse suurendamine

Table 1: Result indicators for the EMFF

ET
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ET

ET

Specific objective

Result indicator

Measurement unit

1 - Majanduskasvu, sotsiaalse
kaasamise ja töökohtade loomise
edendamine ning tööalase
konkurentsivõime ja tööjõu liikuvuse
toetamine ranniku- ja
siseveekogukondades, mis sõltuvad
kalapüügist ja vesiviljelusest,
sealhulgas tegevuse
mitmekesistamine kalanduses ja selle
laiendamine meremajanduse
muudesse sektoritesse

4.1 - Loodud töökohtade arv (täistööajale
taandatud töötajad)

FTE

24,00000

0,00000

0,00000

1 - Majanduskasvu, sotsiaalse
kaasamise ja töökohtade loomise
edendamine ning tööalase
konkurentsivõime ja tööjõu liikuvuse
toetamine ranniku- ja
siseveekogukondades, mis sõltuvad
kalapüügist ja vesiviljelusest,
sealhulgas tegevuse
mitmekesistamine kalanduses ja selle
laiendamine meremajanduse
muudesse sektoritesse

4.2 - Säilitatud töökohtade arv
(täistööajale taandatud töötajad)

FTE

200,00000

0,00000

0,00000

1 - Majanduskasvu, sotsiaalse
kaasamise ja töökohtade loomise
edendamine ning tööalase
konkurentsivõime ja tööjõu liikuvuse
toetamine ranniku- ja
siseveekogukondades, mis sõltuvad
kalapüügist ja vesiviljelusest,
sealhulgas tegevuse
mitmekesistamine kalanduses ja selle
laiendamine meremajanduse
muudesse sektoritesse

4.3 - Loodud ettevõtete arv

number

10,00000

0,00000

0,00000
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Target value (2023)

Cumulative value

2015

ET

ET

Specific objective

Result indicator

2014

1 - Majanduskasvu, sotsiaalse
kaasamise ja töökohtade loomise
edendamine ning tööalase
konkurentsivõime ja tööjõu liikuvuse
toetamine ranniku- ja
siseveekogukondades, mis sõltuvad
kalapüügist ja vesiviljelusest,
sealhulgas tegevuse
mitmekesistamine kalanduses ja selle
laiendamine meremajanduse
muudesse sektoritesse

4.1 - Loodud töökohtade arv (täistööajale
taandatud töötajad)

0,00000

1 - Majanduskasvu, sotsiaalse
kaasamise ja töökohtade loomise
edendamine ning tööalase
konkurentsivõime ja tööjõu liikuvuse
toetamine ranniku- ja
siseveekogukondades, mis sõltuvad
kalapüügist ja vesiviljelusest,
sealhulgas tegevuse
mitmekesistamine kalanduses ja selle
laiendamine meremajanduse
muudesse sektoritesse

4.2 - Säilitatud töökohtade arv
(täistööajale taandatud töötajad)

0,00000

1 - Majanduskasvu, sotsiaalse
kaasamise ja töökohtade loomise
edendamine ning tööalase
konkurentsivõime ja tööjõu liikuvuse
toetamine ranniku- ja
siseveekogukondades, mis sõltuvad
kalapüügist ja vesiviljelusest,
sealhulgas tegevuse
mitmekesistamine kalanduses ja selle
laiendamine meremajanduse

4.3 - Loodud ettevõtete arv

0,00000
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ET

Specific objective
muudesse sektoritesse

ET

Result indicator

2014

23

ET

Specific objective

1 - Majanduskasvu, sotsiaalse kaasamise ja töökohtade loomise edendamine ning tööalase konkurentsivõime ja tööjõu liikuvuse toetamine
ranniku- ja siseveekogukondades, mis sõltuvad kalapüügist ja vesiviljelusest, sealhulgas tegevuse mitmekesistamine kalanduses ja selle
laiendamine meremajanduse muudesse sektoritesse

Table 2: Output indicators for EMFF
Selected relevant measures

Thematic
objective

Output indicator

02 - Artikkel 63. Kohalike
arengustrateegiate rakendamine (k.a
jooksvad kulud ja elavdamine)

08

4.1 - Valitud kohaliku arengu
strateegiate arv



8,00

0,00

0,00

0,00

03 - Artikkel 64. Koostöö

08

4.3 - Koostööprojektide arv



45,00

0,00

0,00

0,00

Union priority

Included into
Target value (2023)
the performance
framework

Cumulative value

2015

2014

5 - Turustuse ja töötlemise soodustamine

Table 1: Result indicators for the EMFF

ET

Specific objective

Result indicator

Measurement unit

1 - Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete
turu parem korraldus

5.1.a - Muutus esmamüügi väärtuses
tootjaorganisatsioonides

thousand Euros

1 - Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete
turu parem korraldus

5.1.b - Muutus esmamüügi mahus
tootjaorganisatsioonides

tonnes

2 - investeeringute soodustamine
töötlemis- ja turustussektoris

5.2.5 - Lisandväärtus töötaja kohta

%

24

Target value (2023)

Cumulative value

2015

400,00000

0,00000

0,00000

2 000,00000

0,00000

0,00000

10,00000

0,00000

0,00000

ET

ET

Specific objective

Result indicator

2014

1 - Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete
turu parem korraldus

5.1.a - Muutus esmamüügi väärtuses
tootjaorganisatsioonides

0,00000

1 - Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete
turu parem korraldus

5.1.b - Muutus esmamüügi mahus
tootjaorganisatsioonides

0,00000

2 - investeeringute soodustamine
töötlemis- ja turustussektoris

5.2.5 - Lisandväärtus töötaja kohta

0,00000
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ET

Specific objective

1 - Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turu parem korraldus

Table 2: Output indicators for EMFF
Selected relevant measures

Thematic
objective

Output indicator

01 - Artikkel 66. Tootmis- ja
turustuskavad

03

5.1 - Tootjaorganisatsioonid ja
tootjaorganisatsioonide
ühendused (arvuliselt), mis on
saanud toetust tootmis- ja
turustuskavade jaoks

02 - Artikkel 67. Ladustamistoetus

03

5.2 - Turustusmeetmete ja
ladustamistoetuse alaste
projektide arv

03 - Artikkel 68. Turustusmeetmed

03

5.2 - Turustusmeetmete ja
ladustamistoetuse alaste
projektide arv

Specific objective

Included into
Target value (2023)
the performance
framework




Cumulative value

2015

2014

4,00

0,00

0,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0,00

2 - investeeringute soodustamine töötlemis- ja turustussektoris

Table 2: Output indicators for EMFF

ET

Selected relevant measures

Thematic
objective

Output indicator

01 - Artikkel 69. Kalapüügi- ja
vesiviljelustoodete töötlemine

03

5.3 - Töötlemise alaste
projektide arv

Included into
Target value (2023)
the performance
framework


65,00
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Cumulative value

0,00

2015

2014

0,00

0,00

ET

Union priority

6 - Integreeritud merenduspoliitika rakendamise soodustamine

Table 1: Result indicators for the EMFF

ET

Specific objective

Result indicator

Measurement unit

1 - Integreeritud merenduspoliitika
väljatöötamine ja rakendamine

6.1 - Ühise teabejagamiskeskkonna
(CISE) kasutuse kasv seire
korraldamiseks ELi merendusvaldkonnas

%

Specific objective

Result indicator

1 - Integreeritud merenduspoliitika
väljatöötamine ja rakendamine

6.1 - Ühise teabejagamiskeskkonna
(CISE) kasutuse kasv seire
korraldamiseks ELi merendusvaldkonnas

Target value (2023)
5,00000

Cumulative value
0,00000

2015
0,00000

2014
0,00000
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ET

Specific objective

1 - Integreeritud merenduspoliitika väljatöötamine ja rakendamine

Table 2: Output indicators for EMFF

ET

Selected relevant measures

Thematic
objective

Output indicator

Included into
Target value (2023)
the performance
framework

01 - Artikli 80 lõike 1 punkt a.
Integreeritud mereseire

06

6.1 - Integreeritud mereseire
alaste projektide arv



2,00

0,00

0,00

0,00

02 - Artikli 80 lõike 1 punkt b.
Merekeskkonna kaitse ning mere- ja
rannikuressursside säästva kasutamise
edendamine

06

6.2 - Merekeskkonna kaitse ja
merekeskkonnaalaste teadmiste
suurendamise alaste projektide
arv



5,00

0,00

0,00

0,00

03 - Artikli 80 lõike1 punkt c.
Teadmiste parandamine
merekeskkonna seisundi kohta

06

6.2 - Merekeskkonna kaitse ja
merekeskkonnaalaste teadmiste
suurendamise alaste projektide
arv



2,00

0,00

0,00

0,00
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Cumulative value

2015

2014

ET

Table 3: Financial indicators for EMFF
Union priority

Milestone (2018)

Target value (2023)

Cumulative value

2015

2014

1 - Keskkonnasäästliku,
ressursitõhusa, uuendusliku,
konkurentsivõimelise ja teadmistel
põhineva kalanduse edendamine

5 797 500,00

19 325 000,00

0,00

0,00

0,00

2 - Keskkonnasäästliku,
ressursitõhusa, uuendusliku,
konkurentsivõimelise ja teadmistel
põhineva vesiviljeluse edendamine.

3 908 224,00

13 027 413,00

0,00

0,00

0,00

3 - Ühise kalanduspoliitika
rakendamise soodustamine

3 496 453,00

11 654 842,00

0,00

0,00

0,00

4 - Tööhõive ja territoriaalse
ühtekuuluvuse suurendamine

7 080 000,00

23 600 000,00

0,00

0,00

0,00

5 - Turustuse ja töötlemise
soodustamine

7 511 723,00

25 039 076,00

0,00

0,00

0,00

750 000,00

2 500 000,00

0,00

0,00

0,00

6 - Integreeritud merenduspoliitika
rakendamise soodustamine
7 - Tehniline abi

ET
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ET

3.3. Financial data
Table 4: Financial data for the EMFF

ET

Union priority

Selected specific objective

Thematic
objective

Measure

Total public
contribution
(EUR)

1 - Keskkonnasäästliku,
ressursitõhusa, uuendusliku,
konkurentsivõimelise ja teadmistel
põhineva kalanduse edendamine

1 - Kalanduse mõju vähendamine
merekeskkonnale, sealhulgas
soovimatu püügi vältimine ja
vähendamine nii palju kui võimalik

06

02 - Artikkel 38. Kalanduse poolt
merekeskkonnale avaldatava mõju
piiramine ning kalapüügi
kohandamine vastavalt liikide
kaitsele (+ artikli 44 lõike 1 punkt
c. Kalapüük sisevetel)

3 900 000,00

2 925 000,00

1 170 000,00

75,00%

0,00

0,00

0,00%

1 - Keskkonnasäästliku,
ressursitõhusa, uuendusliku,
konkurentsivõimelise ja teadmistel
põhineva kalanduse edendamine

2 - veeorganismide mitmekesisuse
ja ökosüsteemide kaitsmine ja
taastamine;

06

01 - Artikli 40 lõike 1 punktid b–g.
Merekeskkonna bioloogilise
mitmekesisuse kaitse ja taastamine
– kaasaaitamine mere bioloogiliste
ressursside paremale haldamisele ja
juhtimisele; staatiliste või liikuvate
struktuuride ehitamine,
paigaldamine või ajakohastamine;
NATURA 2000 alade ja mereruumi
kaitsealade kaitse- ja
majandamiskavade
ettevalmistamine; merekaitsealade,
sh NATURA 2000 alade
majandamine, taastamine ja seire;
keskkonnateadlikkus; osalemine
muudes bioloogilise mitmekesisuse
ja ökosüsteemi teenuste
säilitamiseks ja parandamiseks
võetud meetmetes (+ artikli 44 lõige
6. Kalapüük sisevetel)

3 000 000,00

2 250 000,00

900 000,00

75,00%

0,00

0,00

0,00%

1 - Keskkonnasäästliku,
ressursitõhusa, uuendusliku,
konkurentsivõimelise ja teadmistel
põhineva kalanduse edendamine

4 - kalandusettevõtete, sealhulgas
väikesemahulise
rannikupüügilaevastiku
konkurentsivõime ja elujõulisuse
suurendamine ning ohutuse ja
töötingimuste parandamine

03

09 - Artikli 43 lõiked 1 ja 3.
Kalasadamad, lossimiskohad,
oksjonihooned ja varjualused –
investeeringud kalasadamate ja
oksjonihoonete taristu või
lossimiskohtade ja varjualuste
täiustamiseks; varjualuste ehitamine
kalurite ohutuse suurendamiseks (+
artikli 44 lõike 1 punkt f. Kalapüük
sisevetel)

2 500 000,00

1 875 000,00

750 000,00

75,00%

0,00

0,00

0,00%

1 - Keskkonnasäästliku,

5 - Tehnoloogilise arengu,

03

01 - Artikkel 26. Innovatsioon (+

5 066 667,00

3 800 000,00

75,00%

0,00

0,00

0,00%
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EMFF
contribution
(EUR)

Contribution to EMFF coclimate change financing rate
from EMFF
(%)
contribution
(EUR)

Total eligible
expenditure of
operations
selected for
support (EUR)

Total public
contribution of
operations
selected for
support (EUR)

Proportion of
the total
allocation
covered with
selected
operations (%)

ET

ET

Union priority

Selected specific objective

Thematic
objective

ressursitõhusa, uuendusliku,
konkurentsivõimelise ja teadmistel
põhineva kalanduse edendamine

innovatsiooni, sealhulgas
energiatõhususe suurendamise ja
teadmiste edasiandmise tõhustamise
toetamine

artikli 44 lõige 3. Kalapüük
sisevetel)

1 - Keskkonnasäästliku,
ressursitõhusa, uuendusliku,
konkurentsivõimelise ja teadmistel
põhineva kalanduse edendamine

5 - Tehnoloogilise arengu,
03
innovatsiooni, sealhulgas
energiatõhususe suurendamise ja
teadmiste edasiandmise tõhustamise
toetamine

02 - Artikkel 28. Teadlaste ja
kalurite partnerlused (+ artikli 44
lõige 3. Kalapüük sisevetel)

6 266 667,00

4 700 000,00

1 - Keskkonnasäästliku,
ressursitõhusa, uuendusliku,
konkurentsivõimelise ja teadmistel
põhineva kalanduse edendamine

5 - Tehnoloogilise arengu,
04
innovatsiooni, sealhulgas
energiatõhususe suurendamise ja
teadmiste edasiandmise tõhustamise
toetamine

03 - Artikli 41 lõike 1 punktid a, b
ja c. Energiatõhusus ja
kliimamuutuste leevendamine –
kalalaeva pardal tehtavad
investeeringud; energiatõhususe
auditid ja kavad; uuringud
alternatiivsete jõuseadmete ja
laevakere ehituse osatähtsuse
hindamiseks (+ artikli 44 lõike 1
punkt d. Kalapüük sisevetel)

4 033 333,00

3 025 000,00

1 - Keskkonnasäästliku,
ressursitõhusa, uuendusliku,
konkurentsivõimelise ja teadmistel
põhineva kalanduse edendamine

5 - Tehnoloogilise arengu,
04
innovatsiooni, sealhulgas
energiatõhususe suurendamise ja
teadmiste edasiandmise tõhustamise
toetamine

04 - Artikli 41 lõige 2.
Energiatõhusus ja kliimamuutuste
leevendamine – Põhi- või
lisamootorite asendamine või
moderniseerimine (+ artikli 44 lõike
1 punkt d. Kalapüük sisevetel)

1 500 000,00

750 000,00

2 - Keskkonnasäästliku,
ressursitõhusa, uuendusliku,
konkurentsivõimelise ja teadmistel
põhineva vesiviljeluse edendamine.

1 - Tehnoloogilise arengu,
03
innovatsiooni ja teadmiste
edasiandmise tõhustamise toetamine

01 - Artikkel 47. Innovatsioon

2 000 000,00

2 - Keskkonnasäästliku,
ressursitõhusa, uuendusliku,
konkurentsivõimelise ja teadmistel
põhineva vesiviljeluse edendamine.

2 - vesiviljelusega seotud ettevõtete, 03
eelkõige VKEde, konkurentsivõime
ja elujõulisuse suurendamine,
sealhulgas ohutuse ja töötingimuste
parandamine

01 - Artikli 48 lõike 1 punktid a–d
ja f–h. Tootmisega seotud
investeeringud vesiviljelusse

2 - Keskkonnasäästliku,
ressursitõhusa, uuendusliku,
konkurentsivõimelise ja teadmistel
põhineva vesiviljeluse edendamine.

3 - veeorganismide mitmekesisuse
ja ökosüsteemide kaitsmine ja
taastamine ning vesiviljelusega
seotud ökosüsteemide arvukuse
suurendamine ja ressursitõhusa
vesiviljeluse edendamine

01 - Artikli 48 lõike 1 punkt k.
Tootmisega seotud investeeringud
vesiviljelusse – energiatõhususe
suurendamine, taastuvenergia

04

Measure

Total public
contribution
(EUR)
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EMFF
contribution
(EUR)

Contribution to EMFF coclimate change financing rate
from EMFF
(%)
contribution
(EUR)

Total eligible
expenditure of
operations
selected for
support (EUR)

Total public
contribution of
operations
selected for
support (EUR)

Proportion of
the total
allocation
covered with
selected
operations (%)

75,00%

0,00

0,00

0,00%

3 025 000,00

75,00%

0,00

0,00

0,00%

750 000,00

50,00%

0,00

0,00

0,00%

1 500 000,00

75,00%

0,00

0,00

0,00%

4 000 000,00

3 000 000,00

75,00%

0,00

0,00

0,00%

3 000 000,00

2 250 000,00

75,00%

0,00

0,00

0,00%

900 000,00

ET

ET

Union priority

Selected specific objective

Thematic
objective

Measure

Total public
contribution
(EUR)

2 - Keskkonnasäästliku,
ressursitõhusa, uuendusliku,
konkurentsivõimelise ja teadmistel
põhineva vesiviljeluse edendamine.

3 - veeorganismide mitmekesisuse
ja ökosüsteemide kaitsmine ja
taastamine ning vesiviljelusega
seotud ökosüsteemide arvukuse
suurendamine ja ressursitõhusa
vesiviljeluse edendamine

06

02 - Artikli 48 lõike 1 punktid e, i ja
j. Tootmisega seotud investeeringud
vesiviljelusse – ressursitõhusus, vee
ja kemikaalide kasutuse
vähendamine, vee kasutamist
minimeerivad taaskasutussüsteemid

1 800 000,00

1 350 000,00

2 - Keskkonnasäästliku,
ressursitõhusa, uuendusliku,
konkurentsivõimelise ja teadmistel
põhineva vesiviljeluse edendamine.

3 - veeorganismide mitmekesisuse
ja ökosüsteemide kaitsmine ja
taastamine ning vesiviljelusega
seotud ökosüsteemide arvukuse
suurendamine ja ressursitõhusa
vesiviljeluse edendamine

06

03 - Artikkel 51. Vesiviljelusalade
potentsiaali suurendamine

5 869 884,00

4 402 413,00

2 - Keskkonnasäästliku,
ressursitõhusa, uuendusliku,
konkurentsivõimelise ja teadmistel
põhineva vesiviljeluse edendamine.

5 - kutsealase koolituse, uute
kutseoskuste ja elukestva õppe
arendamine

08

01 - Artikkel 50. Inimkapitali ja
suhtevõrgustike edendamine

1 200 000,00

3 - Ühise kalanduspoliitika
rakendamise soodustamine

1 - Teadusteabe täiustamine ja
kogumine ning andmete kogumine
ja haldamine

06

01 - Artikkel 77. Andmete
kogumine

3 - Ühise kalanduspoliitika
rakendamise soodustamine

2 - Seire, kontrolli ja õigus- ja
haldusnormide täitmise tagamise
toetamine, suurendades
institutsioonilist suutlikkust ja
avaliku halduse tulemuslikkust
täiendavat halduskoormust
tekitamata

06

01 - Artikkel 76. Kontroll ja
õigusnormide täitmine

4 - Tööhõive ja territoriaalse
ühtekuuluvuse suurendamine

1 - Majanduskasvu, sotsiaalse
kaasamise ja töökohtade loomise
edendamine ning tööalase
konkurentsivõime ja tööjõu
liikuvuse toetamine ranniku- ja
siseveekogukondades, mis sõltuvad
kalapüügist ja vesiviljelusest,
sealhulgas tegevuse
mitmekesistamine kalanduses ja
selle laiendamine meremajanduse
muudesse sektoritesse

08

02 - Artikkel 63. Kohalike
arengustrateegiate rakendamine (k.a
jooksvad kulud ja elavdamine)

4 - Tööhõive ja territoriaalse
ühtekuuluvuse suurendamine

1 - Majanduskasvu, sotsiaalse
kaasamise ja töökohtade loomise
edendamine ning tööalase
konkurentsivõime ja tööjõu

08

03 - Artikkel 64. Koostöö
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EMFF
contribution
(EUR)

Contribution to EMFF coclimate change financing rate
from EMFF
(%)
contribution
(EUR)

Total eligible
expenditure of
operations
selected for
support (EUR)

Total public
contribution of
operations
selected for
support (EUR)

Proportion of
the total
allocation
covered with
selected
operations (%)

75,00%

0,00

0,00

0,00%

75,00%

0,00

0,00

0,00%

900 000,00

75,00%

0,00

0,00

0,00%

7 035 510,00

5 628 408,00

80,00%

0,00

0,00

0,00%

7 053 181,00

6 026 434,00

0,00

85,44%

0,00

0,00

0,00%

25 058 824,00

21 300 000,00

8 520 000,00

85,00%

0,00

0,00

0,00%

2 705 882,00

2 300 000,00

85,00%

0,00

0,00

0,00%

1 760 965,20

ET

Union priority

Selected specific objective

Thematic
objective

Measure

Total public
contribution
(EUR)

EMFF
contribution
(EUR)

Contribution to EMFF coclimate change financing rate
from EMFF
(%)
contribution
(EUR)

Total eligible
expenditure of
operations
selected for
support (EUR)

Total public
contribution of
operations
selected for
support (EUR)

Proportion of
the total
allocation
covered with
selected
operations (%)

liikuvuse toetamine ranniku- ja
siseveekogukondades, mis sõltuvad
kalapüügist ja vesiviljelusest,
sealhulgas tegevuse
mitmekesistamine kalanduses ja
selle laiendamine meremajanduse
muudesse sektoritesse
5 - Turustuse ja töötlemise
soodustamine

1 - Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete 03
turu parem korraldus

01 - Artikkel 66. Tootmis- ja
turustuskavad

2 500 000,00

1 875 000,00

5 - Turustuse ja töötlemise
soodustamine

1 - Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete 03
turu parem korraldus

02 - Artikkel 67. Ladustamistoetus

1 054 076,00

1 054 076,00

5 - Turustuse ja töötlemise
soodustamine

1 - Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete 03
turu parem korraldus

03 - Artikkel 68. Turustusmeetmed

5 333 333,00

5 - Turustuse ja töötlemise
soodustamine

2 - investeeringute soodustamine
töötlemis- ja turustussektoris

03

01 - Artikkel 69. Kalapüügi- ja
vesiviljelustoodete töötlemine

6 - Integreeritud merenduspoliitika
rakendamise soodustamine

1 - Integreeritud merenduspoliitika
väljatöötamine ja rakendamine

06

01 - Artikli 80 lõike 1 punkt a.
Integreeritud mereseire

6 - Integreeritud merenduspoliitika
rakendamise soodustamine

1 - Integreeritud merenduspoliitika
väljatöötamine ja rakendamine

06

02 - Artikli 80 lõike 1 punkt b.
Merekeskkonna kaitse ning mereja rannikuressursside säästva
kasutamise edendamine

6 - Integreeritud merenduspoliitika
rakendamise soodustamine

1 - Integreeritud merenduspoliitika
väljatöötamine ja rakendamine

06

03 - Artikli 80 lõike1 punkt c.
Teadmiste parandamine
merekeskkonna seisundi kohta

7 - Tehniline abi

1 - Tehniline abi

0,00

0,00

0,00%

100,00%

0,00

0,00

0,00%

4 000 000,00

75,00%

0,00

0,00

0,00%

23 646 667,00

17 735 000,00

75,00%

0,00

0,00

0,00%

500 000,00

375 000,00

75,00%

0,00

0,00

0,00%

2 633 334,00

1 975 000,00

790 000,00

75,00%

0,00

0,00

0,00%

200 000,00

150 000,00

60 000,00

75,00%

0,00

0,00

0,00%

0,00

01 - Artikkel 78. Liikmesriikide
algatusel antav tehniline abi

0,00%

Total

ET

75,00%

121 857 358,00
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95 146 331,00

18 625 965,20

78,08%

0,00%
0,00

0,00

0,00%

ET

ET

Union priority

Selected specific objective

Thematic
objective

Measure

Contribution to
climate change
of operations
selected for
support (EUR)

1 - Keskkonnasäästliku,
ressursitõhusa, uuendusliku,
konkurentsivõimelise ja teadmistel
põhineva kalanduse edendamine

1 - Kalanduse mõju vähendamine
merekeskkonnale, sealhulgas
soovimatu püügi vältimine ja
vähendamine nii palju kui võimalik

06

02 - Artikkel 38. Kalanduse poolt
merekeskkonnale avaldatava mõju
piiramine ning kalapüügi
kohandamine vastavalt liikide
kaitsele (+ artikli 44 lõike 1 punkt c.
Kalapüük sisevetel)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

1 - Keskkonnasäästliku,
ressursitõhusa, uuendusliku,
konkurentsivõimelise ja teadmistel
põhineva kalanduse edendamine

2 - veeorganismide mitmekesisuse
ja ökosüsteemide kaitsmine ja
taastamine;

06

01 - Artikli 40 lõike 1 punktid b–g.
Merekeskkonna bioloogilise
mitmekesisuse kaitse ja taastamine
– kaasaaitamine mere bioloogiliste
ressursside paremale haldamisele ja
juhtimisele; staatiliste või liikuvate
struktuuride ehitamine,
paigaldamine või ajakohastamine;
NATURA 2000 alade ja mereruumi
kaitsealade kaitse- ja
majandamiskavade
ettevalmistamine; merekaitsealade,
sh NATURA 2000 alade
majandamine, taastamine ja seire;
keskkonnateadlikkus; osalemine
muudes bioloogilise mitmekesisuse
ja ökosüsteemi teenuste
säilitamiseks ja parandamiseks
võetud meetmetes (+ artikli 44 lõige
6. Kalapüük sisevetel)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

1 - Keskkonnasäästliku,
ressursitõhusa, uuendusliku,
konkurentsivõimelise ja teadmistel
põhineva kalanduse edendamine

4 - kalandusettevõtete, sealhulgas
väikesemahulise
rannikupüügilaevastiku
konkurentsivõime ja elujõulisuse
suurendamine ning ohutuse ja
töötingimuste parandamine

03

09 - Artikli 43 lõiked 1 ja 3.
Kalasadamad, lossimiskohad,
oksjonihooned ja varjualused –
investeeringud kalasadamate ja
oksjonihoonete taristu või
lossimiskohtade ja varjualuste
täiustamiseks; varjualuste ehitamine
kalurite ohutuse suurendamiseks (+
artikli 44 lõike 1 punkt f. Kalapüük
sisevetel)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

1 - Keskkonnasäästliku,
ressursitõhusa, uuendusliku,
konkurentsivõimelise ja teadmistel

5 - Tehnoloogilise arengu,
innovatsiooni, sealhulgas
energiatõhususe suurendamise ja

03

01 - Artikkel 26. Innovatsioon (+
artikli 44 lõige 3. Kalapüük
sisevetel)

0,00

0,00

0,00
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Total eligible
expenditure
declared by
beneficiaries to
the Managing
Authority
(EUR)

Total eligible
public
expenditure
declared by
beneficiaries to
the Managing
Authority
(EUR)

Proportion of
total eligible
public
expenditure
declared by
beneficiaries of
he total
allocation (%)

Contribution to Number of
climate change operations
of total eligible selected
public
expenditures
declared by
beneficiaries to
the Managing
Authority
(EUR)

0

ET

ET

Union priority

Selected specific objective

Thematic
objective

Measure

põhineva kalanduse edendamine

teadmiste edasiandmise tõhustamise
toetamine

1 - Keskkonnasäästliku,
ressursitõhusa, uuendusliku,
konkurentsivõimelise ja teadmistel
põhineva kalanduse edendamine

Contribution to
climate change
of operations
selected for
support (EUR)

5 - Tehnoloogilise arengu,
innovatsiooni, sealhulgas
energiatõhususe suurendamise ja
teadmiste edasiandmise tõhustamise
toetamine

03

02 - Artikkel 28. Teadlaste ja
kalurite partnerlused (+ artikli 44
lõige 3. Kalapüük sisevetel)

1 - Keskkonnasäästliku,
ressursitõhusa, uuendusliku,
konkurentsivõimelise ja teadmistel
põhineva kalanduse edendamine

5 - Tehnoloogilise arengu,
innovatsiooni, sealhulgas
energiatõhususe suurendamise ja
teadmiste edasiandmise tõhustamise
toetamine

04

03 - Artikli 41 lõike 1 punktid a, b
ja c. Energiatõhusus ja
kliimamuutuste leevendamine –
kalalaeva pardal tehtavad
investeeringud; energiatõhususe
auditid ja kavad; uuringud
alternatiivsete jõuseadmete ja
laevakere ehituse osatähtsuse
hindamiseks (+ artikli 44 lõike 1
punkt d. Kalapüük sisevetel)

1 - Keskkonnasäästliku,
ressursitõhusa, uuendusliku,
konkurentsivõimelise ja teadmistel
põhineva kalanduse edendamine

5 - Tehnoloogilise arengu,
innovatsiooni, sealhulgas
energiatõhususe suurendamise ja
teadmiste edasiandmise tõhustamise
toetamine

04

04 - Artikli 41 lõige 2.
Energiatõhusus ja kliimamuutuste
leevendamine – Põhi- või
lisamootorite asendamine või
moderniseerimine (+ artikli 44 lõike
1 punkt d. Kalapüük sisevetel)

2 - Keskkonnasäästliku,
ressursitõhusa, uuendusliku,
konkurentsivõimelise ja teadmistel
põhineva vesiviljeluse edendamine.

1 - Tehnoloogilise arengu,
03
innovatsiooni ja teadmiste
edasiandmise tõhustamise toetamine

2 - Keskkonnasäästliku,
ressursitõhusa, uuendusliku,
konkurentsivõimelise ja teadmistel
põhineva vesiviljeluse edendamine.
2 - Keskkonnasäästliku,
ressursitõhusa, uuendusliku,
konkurentsivõimelise ja teadmistel
põhineva vesiviljeluse edendamine.

Total eligible
expenditure
declared by
beneficiaries to
the Managing
Authority
(EUR)

Total eligible
public
expenditure
declared by
beneficiaries to
the Managing
Authority
(EUR)

Proportion of
total eligible
public
expenditure
declared by
beneficiaries of
he total
allocation (%)

Contribution to Number of
climate change operations
of total eligible selected
public
expenditures
declared by
beneficiaries to
the Managing
Authority
(EUR)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

01 - Artikkel 47. Innovatsioon

0,00

0,00

0,00

0

2 - vesiviljelusega seotud ettevõtete, 03
eelkõige VKEde, konkurentsivõime
ja elujõulisuse suurendamine,
sealhulgas ohutuse ja töötingimuste
parandamine

01 - Artikli 48 lõike 1 punktid a–d
ja f–h. Tootmisega seotud
investeeringud vesiviljelusse

0,00

0,00

0,00

0

3 - veeorganismide mitmekesisuse
ja ökosüsteemide kaitsmine ja
taastamine ning vesiviljelusega
seotud ökosüsteemide arvukuse
suurendamine ja ressursitõhusa

01 - Artikli 48 lõike 1 punkt k.
Tootmisega seotud investeeringud
vesiviljelusse – energiatõhususe
suurendamine, taastuvenergia

0,00

0,00

0,00

04
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0,00

0

0,00

0

ET

Union priority

Selected specific objective

Thematic
objective

Measure

Contribution to
climate change
of operations
selected for
support (EUR)

Total eligible
expenditure
declared by
beneficiaries to
the Managing
Authority
(EUR)

Total eligible
public
expenditure
declared by
beneficiaries to
the Managing
Authority
(EUR)

Proportion of
total eligible
public
expenditure
declared by
beneficiaries of
he total
allocation (%)

Contribution to Number of
climate change operations
of total eligible selected
public
expenditures
declared by
beneficiaries to
the Managing
Authority
(EUR)

vesiviljeluse edendamine

ET

2 - Keskkonnasäästliku,
ressursitõhusa, uuendusliku,
konkurentsivõimelise ja teadmistel
põhineva vesiviljeluse edendamine.

3 - veeorganismide mitmekesisuse
ja ökosüsteemide kaitsmine ja
taastamine ning vesiviljelusega
seotud ökosüsteemide arvukuse
suurendamine ja ressursitõhusa
vesiviljeluse edendamine

06

02 - Artikli 48 lõike 1 punktid e, i ja
j. Tootmisega seotud investeeringud
vesiviljelusse – ressursitõhusus, vee
ja kemikaalide kasutuse
vähendamine, vee kasutamist
minimeerivad taaskasutussüsteemid

0,00

0,00

0,00

2 - Keskkonnasäästliku,
ressursitõhusa, uuendusliku,
konkurentsivõimelise ja teadmistel
põhineva vesiviljeluse edendamine.

3 - veeorganismide mitmekesisuse
ja ökosüsteemide kaitsmine ja
taastamine ning vesiviljelusega
seotud ökosüsteemide arvukuse
suurendamine ja ressursitõhusa
vesiviljeluse edendamine

06

03 - Artikkel 51. Vesiviljelusalade
potentsiaali suurendamine

0,00

0,00

0,00

2 - Keskkonnasäästliku,
ressursitõhusa, uuendusliku,
konkurentsivõimelise ja teadmistel
põhineva vesiviljeluse edendamine.

5 - kutsealase koolituse, uute
kutseoskuste ja elukestva õppe
arendamine

08

01 - Artikkel 50. Inimkapitali ja
suhtevõrgustike edendamine

0,00

0,00

0,00

0

3 - Ühise kalanduspoliitika
rakendamise soodustamine

1 - Teadusteabe täiustamine ja
kogumine ning andmete kogumine
ja haldamine

06

01 - Artikkel 77. Andmete
kogumine

0,00

0,00

0,00

0

3 - Ühise kalanduspoliitika
rakendamise soodustamine

2 - Seire, kontrolli ja õigus- ja
haldusnormide täitmise tagamise
toetamine, suurendades
institutsioonilist suutlikkust ja
avaliku halduse tulemuslikkust
täiendavat halduskoormust
tekitamata

06

01 - Artikkel 76. Kontroll ja
õigusnormide täitmine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

4 - Tööhõive ja territoriaalse
ühtekuuluvuse suurendamine

1 - Majanduskasvu, sotsiaalse
kaasamise ja töökohtade loomise
edendamine ning tööalase
konkurentsivõime ja tööjõu
liikuvuse toetamine ranniku- ja
siseveekogukondades, mis sõltuvad
kalapüügist ja vesiviljelusest,
sealhulgas tegevuse
mitmekesistamine kalanduses ja
selle laiendamine meremajanduse

08

02 - Artikkel 63. Kohalike
arengustrateegiate rakendamine (k.a
jooksvad kulud ja elavdamine)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

36

0,00

0

0,00

0

ET

Union priority

Selected specific objective

Thematic
objective

Measure

Contribution to
climate change
of operations
selected for
support (EUR)

Total eligible
expenditure
declared by
beneficiaries to
the Managing
Authority
(EUR)

Total eligible
public
expenditure
declared by
beneficiaries to
the Managing
Authority
(EUR)

Proportion of
total eligible
public
expenditure
declared by
beneficiaries of
he total
allocation (%)

Contribution to Number of
climate change operations
of total eligible selected
public
expenditures
declared by
beneficiaries to
the Managing
Authority
(EUR)

08

03 - Artikkel 64. Koostöö

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

muudesse sektoritesse
4 - Tööhõive ja territoriaalse
ühtekuuluvuse suurendamine

1 - Majanduskasvu, sotsiaalse
kaasamise ja töökohtade loomise
edendamine ning tööalase
konkurentsivõime ja tööjõu
liikuvuse toetamine ranniku- ja
siseveekogukondades, mis sõltuvad
kalapüügist ja vesiviljelusest,
sealhulgas tegevuse
mitmekesistamine kalanduses ja
selle laiendamine meremajanduse
muudesse sektoritesse

5 - Turustuse ja töötlemise
soodustamine

1 - Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete 03
turu parem korraldus

01 - Artikkel 66. Tootmis- ja
turustuskavad

5 - Turustuse ja töötlemise
soodustamine

1 - Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete 03
turu parem korraldus

02 - Artikkel 67. Ladustamistoetus

5 - Turustuse ja töötlemise
soodustamine

1 - Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete 03
turu parem korraldus

03 - Artikkel 68. Turustusmeetmed

0,00

0,00

0,00

0

5 - Turustuse ja töötlemise
soodustamine

2 - investeeringute soodustamine
töötlemis- ja turustussektoris

03

01 - Artikkel 69. Kalapüügi- ja
vesiviljelustoodete töötlemine

0,00

0,00

0,00

0

6 - Integreeritud merenduspoliitika
rakendamise soodustamine

1 - Integreeritud merenduspoliitika
väljatöötamine ja rakendamine

06

01 - Artikli 80 lõike 1 punkt a.
Integreeritud mereseire

0,00

0,00

0,00

0

6 - Integreeritud merenduspoliitika
rakendamise soodustamine

1 - Integreeritud merenduspoliitika
väljatöötamine ja rakendamine

06

02 - Artikli 80 lõike 1 punkt b.
Merekeskkonna kaitse ning mere- ja
rannikuressursside säästva
kasutamise edendamine

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

6 - Integreeritud merenduspoliitika
rakendamise soodustamine

1 - Integreeritud merenduspoliitika
väljatöötamine ja rakendamine

06

03 - Artikli 80 lõike1 punkt c.
Teadmiste parandamine
merekeskkonna seisundi kohta

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

7 - Tehniline abi

1 - Tehniline abi

0,00

0

01 - Artikkel 78. Liikmesriikide
algatusel antav tehniline abi

0,00

0

0,00

Total

ET

0,00

0,00
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0,00

0,00

0,00

ET

Table 5: Cost of operations implemented outside the programme area (Article 70 of
Regulation (EU) No 1303/2013)
Union priority

ET

Eligible
expenditure
within the
EMFF incurred
in operations
implemented
outside the
programme
area declared by
the beneficiary
to the managing
authority (EUR)

1 - Keskkonnasäästliku, ressursitõhusa,
uuendusliku, konkurentsivõimelise ja
teadmistel põhineva kalanduse edendamine

0,00

2 - Keskkonnasäästliku, ressursitõhusa,
uuendusliku, konkurentsivõimelise ja
teadmistel põhineva vesiviljeluse edendamine.

0,00

3 - Ühise kalanduspoliitika rakendamise
soodustamine

0,00

4 - Tööhõive ja territoriaalse ühtekuuluvuse
suurendamine

0,00

5 - Turustuse ja töötlemise soodustamine

0,00

6 - Integreeritud merenduspoliitika rakendamise
soodustamine

0,00

7 - Tehniline abi

0,00

TOTAL OP

0,00

38

Share of the
total financial
allocation to the
priority axis (%)

ET

4. ISSUES AFFECTING THE PERFORMANCE OF THE PROGRAMME AND CORRECTIVE MEASURES TAKEN
4.1. Actions taken to fulfil the ex-ante conditionalities (Article 50(4) of Regulation (EU) No 1303/2013)
Table 6: Actions taken to fulfil applicable EMFF-specific ex-ante conditionalities
Thematic exante
conditionalities
which are not or
partially
fulfilled

ET

Criteria not
fulfilled

Action to be taken

Deadline

Bodies responsible
for fulfilment

39

Action
completed
by the
deadline

Criteria
fulfilled

Expected date
for full
implementation
of remaining
actions

Commentary

ET

4.2. Issues which affect the performance of the programme and the corrective
measures taken (Article 50(2) of Regulation (EU) No 1303/2013)
Programmi rakendamise peamine mõjutaja oli Euroopa Liidu õigusraamistiku hilinenud
jõustumine, mille tõttu hilines EMKF rakenduskava heakskiitmine Euroopa Komisjoni
poolt.
Kahe eespool nimetatud asjaolu tõttu hilinesid ka siseriiklike õigusaktide ja
protseduuride heakskiitmine.

ET

40

ET

5. INFORMATION ON SERIOUS INFRINGEMENTS AND REMEDY ACTIONS (ARTICLE 114(2)
OF REGULATION (EU) NO 508/2014
Information and actions taken on cases of serious infringements as referred to in Article
10(1) and non-respect of durability conditions and remedy actions as set out in Article
10(2).
Aruandeaastal puuduvad avastatud rasked õigusrikkumised.

ET

41

ET

6. INFORMATION ON ACTIONS TAKEN TO COMPLY WITH ARTICLE 41(8) (ARTICLE
114(2) OF REGULATION (EU) NO 508/2014)
A summary of actions taken is to be provided on the progress to achieve the provision set
out in Article 41(8) with regard to the priority up to 60 % of the public assistance to be
ensured to small-scale coastal fishing sector, including data on actual share of small-scale
coastal fishing within the operations financed under the measure of Article 41(2)
Meetme tingimuste väljatöötamine on planeeritud 2016.a esimesel poolaastale.

ET

42

ET

7. INFORMATION ON THE ACTIONS TAKEN TO ENSURE THE PUBLICATION OF
BENEFICIARIES (ARTICLE 114(2) ) OF REGULATION (EU) NO 508/2014)
A summary of actions taken is to be provided in line with Annex V of EMFF Regulation,
with special regard to national legislation including any applicable threshold regarding
the publication of data of natural persons
Aruandeaastal toetuse heakskiitmise otsuseid ei tehtud ning toetusesaajate nimesid ei
avalikustatud. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artiklis 119 ja
lisas V nõutud info hakkab olema kättesaadav Põllumajanduse Registrite ja
Informatsiooni Ameti (EMKF vahendusasutuse) veebilehel (vastavalt maaeluministri
16.02.2016.a käskkirjale nr 30 „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi toetuste andmist
korraldavate asutuste töökord“.

ET
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ET

8. ACTIVITIES IN RELATION TO THE EVALUATION PLAN AND SYNTHESIS OF THE
EVALUATIONS (ARTICLE 114(2)) OF REGULATION (EU) NO 508/2014, ARTICLE 50(2)
OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)
A summary should be provided on activities undertaken in relation to the implementation
of the evaluation plan, including follow-up given to the findings of evaluations.
A synthesis of the findings should be provided of all evaluations of the programme that
have become available during the previous financial year, with reference of name and
reference period of the evaluation reports used.
Additionally, the access to evaluations that were made publicly available pursuant to
Article 54(4) of Regulation (EU) No 1303/2013 should be communicated here.
Euroopa Merendus-ja Kalandusfondi hindamiskava koostamise aluseks on Euroopa
Parlamendi ja Nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikkel 56. Hindamiskava
koostamise eesmärk on parandada rakenduskava elluviimise kvaliteeti ning hinnata selle
tulemuslikkust, tõhusust ja mõju. Aruandeaastal hindamisi läbi ei viidud, hindamiskava
on koostamisel.
Peamised hindamise teemad on järgmised:
 meetmete tulemuslikkuse hindamine;
 tulemusraamistikus sätestatud sihttasemete täitmise hindamine;
 Euroopa 2020 strateegia eesmärkide täitmise hindamine ning strateegiliste
eesmärkide suunas tehtud edusammude mõõtmine;
 toetuse saajate poolt esitatud tulemusindikaatorite prognooside hindamine
(tegelikule olukorrale vastavuse osas) 2017. ja 2019. a esitatavate seirearuannete
sisendi saamiseks;
 horisontaalsete teemade hindamine – säästev areng, innovatsioon,
kliimamuutused;
 EMKFi partnerlusleppesse panustamise hindamine.

ET

44

ET

9. CITIZEN'S SUMMARY (ARTICLE 50(9) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)
A citizen's summary of the contents of the AIRs should be made public and uploaded as a
separate file in the form of annex to the AIR.

ET
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ET

10. REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF FINANCIAL INSTRUMENTS (ARTICLE 46(1) OF
REGULATION (EU) NO 1303/2013)

ET
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ET

11. ASSESSMENT OF THE IMPLEMENTATION OF THE OPERATIONAL PROGRAMME
(ARTICLE 50(4) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)
11.1. Assessment of data and progress towards achieving the objectives of the
programme
For each Union priority an assessment should be carried out on the information and data
provided in Part A and progress towards achieving the objectives of the programme
(incorporating the findings and recommendations of evaluations)
Union priority

Assessment of data and progress towards
achieving the objectives of the programme

1 - Keskkonnasäästliku,
ressursitõhusa, uuendusliku,
konkurentsivõimelise ja teadmistel
põhineva kalanduse edendamine
2 - Keskkonnasäästliku,
ressursitõhusa, uuendusliku,
konkurentsivõimelise ja teadmistel
põhineva vesiviljeluse edendamine.
3 - Ühise kalanduspoliitika
rakendamise soodustamine
4 - Tööhõive ja territoriaalse
ühtekuuluvuse suurendamine
5 - Turustuse ja töötlemise
soodustamine
6 - Integreeritud merenduspoliitika
rakendamise soodustamine

ET
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ET

11.2. Assessment whether progress made toward milestones and targets is sufficient
to ensure their eventual fulfilment, indicating any remedial actions taken or
planned
An assessment by Union priority of whether progress made toward milestones and
targets is sufficient to ensure their eventual fulfilment, indicating any remedial actions
taken or planned, where appropriate
Union priority

Assessment whether progress made toward
milestones and targets is sufficient to
ensure their eventual fulfilment, indicating
any remedial actions taken or planned

1 - Keskkonnasäästliku, ressursitõhusa,
uuendusliku, konkurentsivõimelise ja
teadmistel põhineva kalanduse
edendamine
2 - Keskkonnasäästliku, ressursitõhusa,
uuendusliku, konkurentsivõimelise ja
teadmistel põhineva vesiviljeluse
edendamine.
3 - Ühise kalanduspoliitika rakendamise
soodustamine
4 - Tööhõive ja territoriaalse
ühtekuuluvuse suurendamine
5 - Turustuse ja töötlemise soodustamine
6 - Integreeritud merenduspoliitika
rakendamise soodustamine

ET

48

ET

12. HORIZONTAL PRINCIPLES OF IMPLEMENTATION (ARTICLE 50(4) OF REGULATION
(EU) NO 1303/2013)
12.1. An assessment of the implementation of specific actions to take into account
the principles set out in Article 5 of Regulation (EU) No 1303/2013 on partnership
and multi-level governance, with particular emphasis on the role of partners in the
implementation of the programme.

12.2. An assessment of the implementation of specific actions to take into account
the principles set out in Article 7 of Regulation (EU) No 1303/2013 on promotion of
equality between men and women and non-discrimination, including accessibility
for disabled persons as well as the arrangements implemented to ensure the
integration of the gender perspective in the Operational Programme.

12.3. An assessment of the implementation of specific actions to take into account
the principles set out in Article 8 of Regulation (EU) No 1303/2013 on sustainable
development, including an overview of the actions taken to promote sustainable
development.

ET
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ET

13. REPORTING ON SUPPORT USED FOR CLIMATE CHANGE OBJECTIVES (ARTICLE 50(4)
OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)
Figures are calculated automatically and will be included into Table 4 on financial data.
A clarification on the given values may be provided, particularly if the actual data is
lower than the planned.

ET
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ET

14. SMART, SUSTAINABLE AND INCLUSIVE GROWTH (ARTICLE 50(5) OF REGULATION
(EU) NO 1303/2013)
Information and assessment should be provided on the Operational Programme's
contribution to achieving the objectives of the Union strategy for smart, sustainable and
inclusive growth.

ET
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15. ISSUES AFFECTING THE PERFORMANCE OF THE PROGRAMME — PERFORMANCE
FRAMEWORK (ARTICLE 50(2) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)
Where the assessment of progress made with regard to the milestones and targets set out
in the performance framework demonstrates that certain milestones and targets have not
been achieved, Member States should outline the underlying reasons for failure to
achieve these in the report of 2019 (for milestones) and the report by the deadline
referred to in Article 138(1) of Regulation (EU) No 1303/2013 (for targets)
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