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RAKENDUSKAVA RAKENDAMISE ÜLEVAADE (MÄÄRUSE (EL) NR 1303/2013 ARTIKLI 50 LÕIGE

Põhiline teave asjaomasel aastal rakenduskava rakendamise kohta, sealhulgas rahastamisvahendite
kohta seoses finants- ja indikaatorandmetega.
Euroopa Komisjon kinnitas käesoleva seirearuande aluseks oleva Euroopa Merendus- ja
Kalandusfondi 2014-2020 (edaspidi EMKF) Eesti rakenduskava 17. augustil 2015. aastal
(rakenduskava muudatus kinnitati Euroopa Komisjoni poolt 21. juunil 2018. a).
Maaeluministeerium täidab Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014-2020 rakenduskava
korraldusasutuse, sertifitseerimisasutuse ja auditeerimisasutuse ülesandeid. Kolme asutuse
funktsioonid on jaotatud erinevatesse osakondadesse ning asutuste juhid vastutavad asutuste töö eest.
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooniamet (edaspidi PRIA) ning Veterinaar- ja Toiduamet
täidavad vahendusasutusena korraldusasutuse ja sertifitseerimisasutuse ülesandeid. Peamised 2018. a
muudatused juhtimis- ja kontrollisüsteemis olid seotud struktuurimuudatustega ning erinevate
tööprotseduuride ja juhendite väljatöötamisega (seoses taotlusdokumentide elektroonilisele
vastuvõtule üleviimisega (e-PRIA).
EMKF rakenduskava 2014 – 2020 elluviimiseks on valitud 24 EMKF toetusmeedet, millest on
31.12.2018. seisuga edukalt käivitunud kõik prioriteedid. Ühe toetusmeetme (vesiviljelusalade
potentsiaali suurendamine) avamise vajadus ei ole endiselt selge. Maaeluministeeriumi tellimusel on
läbi viidud uuring „Vesiviljeluse laiendamiseks sobivaimate alade kaardistamise, vajalike
infrastruktuuride arendamise ja innovatsiooniliste tehnoloogiate elluviidavus“. Uuringus on teadlaste
poolt antud hinnang kalakasvatuslike mereveeliste asukohtade füüsilisele- ja keskkonnamahtuvusele,
arvestatud potentsiaalsete asukoha mahutavust, vee mahtu, vee liikuvust ja kasutatavat tehnoloogiat.
Kuna meetme avamise eelduseks on vesiviljelusettevõtete konkreetne huvi kasvanduse rajamiseks
EMKF vahendite toel välja arendatud alal, kuid sellist konkreetset huvi seni üles pole näidatud, siis
antud meetme avamine ei ole selge. Taotlejate aktiivsuse poolest on läbivalt olnud populaarseimad
meetmed: „Püügivahendi parendamise toetus“ ja „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia
rakendamine (projektitoetus)“. Kui hinnata prioriteetide lõikes edukaimalt käivitunud prioriteeti, siis
võib selleks pidada kalanduspiirkondade arendamisele suunatud prioriteeti, millele on kaasa aidanud
eelmise programmeerimisperioodi (Euroopa Kalandusfond 2007-2013) kogemused.
Rakenduskava eelarveliste vahendite kogumaht on 129,1 miljonit eurot, kohustusi on võetud
(kumulatiivselt) 67 759 990,91 euro eest (ehk üle poole fondi mahust), väljamakseid on teostatud 35
645 015,10 euro ulatuses (52% võetud kohustustest ning 27% fondi eelarvest), lõpetatud projektide arv
on 394. Võrdluseks võib välja tuua, et 31.12.2017 seisuga oli kohustusi võetud 56 781 391,51 euro
eest (45% fondi eelarvest), väljamakseid (k.a. tehniline abi) teostatud 17 642 087,19 euro ulatuses
(31% võetud kohustustest ning 14% fondi eelarvest).
Kui rakenduskava kohaselt nähti 2018. a lõpuks seatud vahe - eesmärgina ette 30% fondi vahendite
kasutamist, siis aruandeperioodi lõpuks (31.12.2018) oli prioriteetide lõikes reaalselt välja makstud
vastavalt 15%, 10%, 32%, 32%, 43%, 8% prioriteedi eelarvest. Võrdluseks olgu välja toodud
31.12.2016 seis: 0,5%, 0,3%, 11%, 1,5%, 2,6% ja 0% prioriteedi eelarvest ning 31.12.2017 seis:
2,3%, 6,7%, 21%, 14%, 23% ja 0%.
EMKF tulemusraamistikus on iga prioriteedi tulemuste hindamiseks kaks näitajat– finantsnäitaja
(taotlejatele tehtud väljamaksed, mis on sertifitseeritud fondi sertifitseerimisasutuse poolt) ning
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väljundnäitaja (lõpetatud/heakskiidetud projektide arv nende meetmete osas, mis panustavad
rakenduskava tulemusraamistikku).
31.12.2018 seisuga on tulemusraamistikus seatud eesmärgid (finantsnäitaja osas) jäänud saavutamata
I, II ja VI prioriteedi puhul. Väljundnäitaja vahe-eesmärgid on osaliselt täitmata prioriteetide I ja II
osas. Tulemusraamistikuga seonduvat on pikemalt käsitletud peatükis 15.
Tulemusnäitajate info on kajastatud aruande peatükis 11 ning tabelis 1. Perioodi lõpuks (2023. aastaks)
seatud eesmärgid on 31.12.2018 seisuga juba saavutatud III ja IV prioriteedis ning osaliselt I ja V
prioriteedis.
Teave rahastamisvahendite kohta
EMKF 2014-2020 raames rakendatava rahastamisvahendi võimalik kogumaht kokku on 15 miljonit
eurot, sellest EMKF 2014-2020 osalus 75% ja Eesti riigieelarve osalus 25%.
Eesti rakendab EMKFi raames finantsinstrumente II (meede "Tootlikud investeeringuf vesiviljelusse"
(art 48 lg 1)) ja V prioriteedis (meede "Tootlikud investeeringud kalandus- ja vesiviljelustoodete
töötlemisse (art 69 lg 1 punkt f)).
1.
Kala töötlemisega alustavate või tegelevate mikro- ja väikeettevõtete kasvulaen - planeeritud
vahendid on kasutatud ootuspäraselt.
2.
Kala töötlemisega alustavate või tegelevate ettevõtete pikaajaline investeerimislaen planeeritud vahendid on kasutatud ootuspäraselt.
3.
Vesiviljelustoodete tootmisega alustavate või tegelevate ettevõtete investeerimislaen planeeritud vahendeid on alakasutatud (peamised põhjused olid liialt optimistlik prognoos, mille
aluseks oli antud meetme rakendamine perioodil 2007-2013 ning alternatiivsed meetmed (tagastamatu
abi). Tekkinud probleemi lahendamiseks on toimunud kohtumised sektoriga, mille põhjal on välja
selgitatud tegelik nõudlus ning rahaliste vahendite vajadus perioodi lõpuni.
Rahastamisvahendi rakendamisega seotud detailsem info on esitatud peatükis 3.1.
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3.

LIIDU PRIORITEETIDE RAKENDAMINE

3.1.

Rakendamise ülevaade (määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 50 lõige 2)

Teave esitatakse lühikirjeldusena, milles on üldjoontes välja toodud liidu prioriteetide rakendamine ja
tehnilise abi meetmed asjaomas(t)el aasta(te)l ning osutatud peamistele arengusuundadele, olulistele
probleemidele ning nende probleemide lahendamiseks võetud meetmetele.
Liidu prioriteet

Põhiline teave kõnealuse prioriteedi rakendamise kohta, osutades
peamistele arengusuundadele, olulistele probleemidele ning nende
probleemide lahendamiseks võetud meetmetele
1
Keskkonnasäästliku, Esimese prioriteedi (eelarvega 24 027 211 eurot, mis moodustab
ressursitõhusa,
uuendusliku, fondi kogueelarvest u 20%) raames toimusid taotlusvoorud
konkurentsivõimelise
ja 2018.a 4 meetme osas.
teadmistel põhineva kalanduse
edendamine
Kokku on perioodi algusest alates prioriteedi raames esitatud 124
taotlust, heakskiidetud 102 projektile on väljamakseid tehtud
toetussummas 3 599 412,06 eurot (2,8% fondi kogueelarvest ja
15% prioriteedi eelarvest), lõpetatud on 59 projekti. Väljamaksete
tempo võrreldes eelmise aastaga on olulisel määral kiirenenud.
Võrdluseks võib välja tuua, et 2017. aasta lõpuks oli väljamakstud
summa vaid 597 689,32 eurot.
Meetme „Kalapüügi innovatsioonitoetus“ raames toetatavad
tegevused on suunatud kalanduse konkurentsivõime
suurendamisele innovatsiooni edendamise kaudu, taotlused
esitatakse teadus- ja arendusasutuste poolt koostöös
kalandussektori ettevõtjatega. Hetkeseisuga on toimunud üks
taotlusvoor, mille käigus on rahuldatud 6 taotlust toetussummas
1 813 072,50 eurot. Meetme eelarveks on planeeritud 5 066 667
eurot. Tegemist on pikaajaliste teadusprojektidega, mistõttu on
väljamaksed kesised – summas 282 480,66 eurot. Kuid meetme
rakendamise nõuetest tulenevalt on toetuse saajatel kohustus
esitada vahearuandeid 9 kuu tagant ning lisaks toimus 2019.a I
kvartalis kohtumine, kus toetuse saajad andsid ülevaate projektide
hetkeseisude ning valmimise kohta. 2019.a II kvartalis avatakse
teine taotlusvoor samas suurusjärgus, kui esimene taotlusvoor.
Üleüldine hinnang meetme rakendamisele ja eelarve kasutusele on
ootuspärane. Meetme rakendamise alguses olid esialgsed raskused
käibemaksu küsimuses, mis lahenesid ning seejärel alustati
projektide elluviimisega. Eelarve kasutus on olnud 2018.a lõpuga
kasin ning see on ootuspärane, kuna tegemist on pikaajaliste
projektidega, kus suuremaid väljamakseid on oodata 2019. ja
2020. aastal.
Hinnates meetme „Püügivahendi parendamise toetuse“
taotlemise aktiivsust võib öelda, et tegemist on I prioriteedi
populaarseima meetmega ning sektoris on ilmselgelt olemas (sh
jätkuv) vajadus antud toetusmeetme järele. Meetme eelarveks on
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Liidu prioriteet

Põhiline teave kõnealuse prioriteedi rakendamise kohta, osutades
peamistele arengusuundadele, olulistele probleemidele ning nende
probleemide lahendamiseks võetud meetmetele
planeeritud 4 887 533 eurot. Väljamaksete tempo kiirenes 2018.a
olulisel määral. 31.12.2018 seisuga on tehtud väljamakseid
summas 1 962 327,27 eurot, mis moodustab võetud kohustustest
üle 80% (võrdluseks võib välja tuua, et aasta tagasi ehk
31.12.2017 seisuga oli meetme raames heakskiidetud summast
väljamakstud vaid 0,5% võetud kohustustest). 2018. a lõpus avati
täiendav taotlusvoor (taotluste vastuvõtt toimus ajavahemikul 27.
detsember 2018 kuni 11. jaanuar 2019), kuhu laekus taotlusi
kogusummas üle 2 milj. euro, mis oli rohkem kui vooru
planeeritud eelarve.
Väga madala toetusmäära ja rannapüügisektori vähese
investeerimisvõimekuse tõttu ei käivitunud ootuspäraselt
„Rannapüügilaeva energiatõhususe parendamise toetuse“
meede. Taotlusvoor oli avatud pea 8 kuud, kuid taotlusi esitati
toetussummas 19 632,99 eurot (meetme kogueelarvest 1,3%).
Madala taotlusaktiivsuse peamine põhjus oli väga madal
toetusmäär ning olulist rolli omas ka rannapüügisektori vähene
investeerimisvõimekus. 31.12.2018 seisuga oli välja makstud
15 752,43 eurot ning lõpetatud 13 projekti.
„Teadlaste ja kalurite koostöötoetuse“ raames viib tegevusi ellu
kogu kalapüügisektori huve koondav Kalanduse Teabekeskus.
Kalanduse teabekeskus aitab koordineerida kalandussektori,
kalureid koondavate organisatsioonide ning teadlaste koostööd,
tellib ja koordineerib osapooltele huvipakkuvaid uuringuid ja
katseprojekte. Teabekeskus kogub, analüüsib ja jagab
kalamajanduslikku teavet, infot töötlemise ja turustamise kohta
ning avaldab koostöös teadlaste ja ettevõtjatega kalandusalast
infot. Lisaks teeb koostööd kohalike kalanduspiirkondadega,
võimaldades kohalikel algatusrühmadel saada igakülgset teavet ja
abi tegevusstrateegiate elluviimisel.
Kalanduse Teabekeskuse eelarveks kuni 31.12.2022.a on
määratud 5 833 013,00 eurot, millest väljamakseid on tehtud
1 208 249,07 euro ulatuses, mis on 19% kogu määratud eelarvest.
Üleüldine hinnang meetme rakendamisele ja eelarve kasutusele on
ootuspärane. Kalanduse Teabekeskus tegutses samuti EKF 20072013 raames edukalt ning keskuse alustamisest sel
programmperioodil (EMKF 2014-2020) on keskuse aastane
eelarvekasutus olnud kasvavas trendis (2016.a. 581 900 eurot,
2017.a. 694 800 eurot, 2018. a. 889 600 eurot, 2019.a. 1 307 900
eurot), mistõttu ei ole kahtlust, et projekt ka sel perioodil edukalt
lõpetatakse.
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Liidu prioriteet

Põhiline teave kõnealuse prioriteedi rakendamise kohta, osutades
peamistele arengusuundadele, olulistele probleemidele ning nende
probleemide lahendamiseks võetud meetmetele
„Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide
kaitse ning taastamise toetusega“ toetatakse jätkusuutlike
kalavarude taastamist konkreetsete mere- ja rannikuelupaikades ja
nende teaduslikku ettevalmistamist ning hindamist sh toetatakse
kunstkoelmute paigaldamist, meetme eelarveks on 3 000 000
eurot. Läbi on viidud edukalt 2 taotlusvooru (2. taotlusvoor toimus
2018.a sügisel). Toetuse saajaks on riigiasutused. 2018.a lõpu
seisuga on ellu viidud (st lõpetatud) 3 projekti ning väljamakseid
on teostatud 130 602,63 euro eest. Toetuse määramise otsused
tehti 2017. a kevadel, esimesed väljamaksed teostati 2018. aastal
(1. taotlusvooru projektid peavad olema lõpetatud 2019.a).
Üleüldine hinnang meetme rakendamisele ja eelarve kasutamisele
on hea. Toetatavad tegevused tulenevad Keskkonnaministeeriumi
poolt koostatud „Siirde-, poolsiirde- ja mageveeliste kalaliikide
koelmualade taastamise programm 2017-2023“, mida EMKF
vahenditega ellu viiakse. Tänaseks on prognoositud, et meetme
eelarvet on vaja suurendada vähemalt 1 miljoni euro võrra ning
2019. aasta sügisel on vajadus avada veel üks taotlusvoor.
Meetme „Kalasadamate investeeringutoetus“ taotlusvoor
toimus 2018. aasta lõpus. Meetme eelarveks on planeeritud
754 311 eurot. Laekus üks taotlus summas 620 123,53 eurot, mis
kiideti heaks 2019.a. Väljamaksed 31.12.2018 seisuga puuduvad.
Projekti raames on plaanis rekonstrueerida Mõntu sadama kai nr.
2 ots ja väliskülg. Samuti on plaanis Lehtma sadama kai katendi
rekonstrueerimine. Lisaks eelmainitule on plaanis soetada
sadamatesse vee-eraldajad kala lossimiseks ja tõstukid. Nimetatud
meetme raames täiendavaid taotlusvoore plaanis avada ei ole.
Meetme „Kalalaeva energiatõhususe parendamise ja
kliimamuutuste leevendamise toetus“ raames toetatakse
kalalaevadesse tehtavaid investeeringuid, mille eesmärk on
vähendada saasteainete või kasvuhoonegaaside heiteid ja
suurendada kalalaevade energiatõhusust. Meetme eelarveks on
planeeritud 4 033 333 eurot. Meetme määrus allkirjastati 2018.
aasta suvel ning sügisel toimus ka esimene taotlusvoor, kus laekus
1 taotlus toetussummas 277 820,17 eurot, mis ka heaks kiideti.
Väljamakseid 2018. aastal ei tehtud.
Huvi antud meetme vastu on olnud leige, eelkõige Euroopa
Komisjoni delegeeritud määrusest (EL) 2015/531 st tulenevalt
seatud piirangutest toetatavate tegevuste osas. Kuna sektori huvi
meetme vastu on madal, siis uusi taotlusvoore ei tule ning seatud
eesmärgid jäävad ilmselt saavutamata.
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Põhiline teave kõnealuse prioriteedi rakendamise kohta, osutades
peamistele arengusuundadele, olulistele probleemidele ning nende
probleemide lahendamiseks võetud meetmetele

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

Teise prioriteedi (eelarvega 17 869 884 eurot, mis moodustab
fondi kogueelarvest u 14%) raames oli perioodi kavandamisel
plaanis rakendada 6 meedet, kuid loobuti artikli 48.1.k
rakendamisest. Ettepanek artikli 48.1.k (investeeringud
energiatõhususe suurendamisse ja vesiviljelusettevõtete
taastuvatele energiaallikatele ülemineku edendamine)
rakendamata jätmise kohta sisaldus ka Maaeluministeeriumi poolt
algatatud rakenduskava muudatusettepanekus (rakenduskava
muudatus kinnitati Euroopa Komisjoni poolt 21.06.2018).
31.12.2018 seisuga on toimunud taotlusvoorud 3 meetme osas:
„Vesiviljeluse innovatsioonitoetus“, „Teadlaste ja
vesiviljelusettevõtjate koostöötoetus“ ning „Vesiviljelusettevõtte
negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus“ (2018. aastal
toimus taotlusvoor ühe meetme osas).
II prioriteedi raames on heaks kiidetud 6 projekti, mille osas on
tehtud väljamakseid 1 790 204,19 euro ulatuses (hõlmab ka MESi
väljamaksetaotlust). Võrdluseks võib välja tuua väljamakstud
toetussumma 2017. aasta lõpus, mis oli 1 196 720,15 eurot.
Väljamaksete tempo võrreldes eelmise aastaga ei ole olulisel
määral kiirenenud. Väljamaksed moodustavad (1,3% fondi
kogueelarvest ja 10% prioriteedi eelarvest), lõpetatud projekte ei
ole.
Meetme „Vesiviljeluse innovatsioonitoetuse“ raames toetatavad
tegevused on suunatud vesiviljeluse konkurentsivõime
suurendamisele innovatsiooni edendamise kaudu, taotlused
esitatakse teadus- ja arendusasutuste poolt koostöös
vesiviljelussektori ettevõtjatega. Meetme eelarve on 2 milj. eurot.
Hetkeseisuga on toimunud üks taotlusvoor, mille käigus on
rahuldatud 4 taotlust toetussummas 1 639 931,95 eurot. Toetusena
on välja makstud 390 764,26 eurot, mis on 19,54% meetme
määratud eelarvest. Võttes arvesse, et tegemist on pikaajaliste
teadusprojektidega, võib lugeda olukorda heaks. Meetme
rakendamise nõuetest tulenevalt on toetuse saajatel kohustus
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Põhiline teave kõnealuse prioriteedi rakendamise kohta, osutades
peamistele arengusuundadele, olulistele probleemidele ning nende
probleemide lahendamiseks võetud meetmetele
esitada vahearuandeid 9 kuu tagant ning lisaks toimus 2019. a I
kvartalis kohtumine, kus toetuse saajad andsid ülevaate projektide
hetkeseisude ning valmimise kohta. Teist taotlusvooru ei ole
plaanis avada, kuna meetme eelarvevahendid on ammendunud.
Üleüldine hinnang meetme rakendamisele ja eelarve kasutusele on
ootuspärane. Suuremaid väljamakseid on oodata 2019. ja 2020.
aasta
Meetme „Teadlaste ja vesiviljelusettevõtjate koostöötoetus“
raames viib tegevusi ellu vesiviljelussektori huve koondav
Kalanduse Teabekeskus. Kalanduse Teabekeskuse määratud
eelarve vesiviljeluse edendamise raames projekti lõpuni
(31.12.2022.a) on 1 121 880 eurot, millest väljamakseid on tehtud
397 042,43 euro ulatuses, mis on 33% kogu määratud eelarvest.
Üleüldine hinnang meetme rakendamisele ja eelarve kasutusele on
ootuspärane. Kalanduse Teabekeskus tegutses samuti EKF raames
edukalt ning keskuse alustamisest sel programmperioodil (EMKF
2014-2020) on keskuse aastane eelarvekasutus olnud kasvavas
trendis (2016.a. 192 900 eurot, 2017.a. 273 900 eurot, 2018. a.
315 900 eurot, 2019.a. 296 000 eurot), mistõttu ei ole kahtlust, et
projekt ka sel perioodil edukalt lõpetatakse.

„Tootlikud investeeringud vesiviljelusse“ (art 48 lg 1)
rakendatakse finantsinstrumendi kaudu - vesiviljelustoodete
tootmisega alustavate või tegelevate ettevõtete investeerimislaen
(Maaeluministeeriumi ja Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES)
vahel sõlmiti 2017.a haldusleping). Rahastamisvahendisse on
tehtud kaks makset, mille kogusumma on 1 002 397,50 eurot
(planeeritud fondi maht kokku koos valitsemistasudega 4 320 000
eurot).
Varasemalt on Euroopa Kalandusfondi (EKF) 2007-2013
vahenditest rakendatud vesiviljeluse sektorile analoogset
laenutoodet. Sektoris oli eelmisel perioodil sellise laenu järele
suurem nõudlus, kui esialgu prognoosida võis, seetõttu suurendati
eelmisel EKF 2007-2013 perioodil fondi mahtu. See võib olla ka
üheks põhjuseks, miks antud laenutoode ei ole väga suurt vajadust
sektori poolelt leidnud.
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Põhiline teave kõnealuse prioriteedi rakendamise kohta, osutades
peamistele arengusuundadele, olulistele probleemidele ning nende
probleemide lahendamiseks võetud meetmetele
Meetme „Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju
vähendamise toetus“ määrus allkirjastati 2018. aastal. Meetme
määruse kehtestamise ajanihe pärast Euroopa Komisjoni
rakendusotsust tuleneb peamiselt pikast läbirääkimiste protsessist
sektori ja Maaeluministeeriumi vahel seoses „Eesti vesiviljeluse
sektori arengustrateegia 2014-2020“ strateegiliste eesmärkide
sätestamisega ning vesiviljelussektori soovist hinnata sektori
majanduslikku olukorda vastavasisulise majandusanalüüsiga.
Aruandeaasta lõpus toimunud taotlusvoorus esitati kaks taotlust
kogusummas 46 942 eurot, mis 2019. a märtsi lõpu seisuga ka
rahuldati. Aruandlusaastal väljamaksed puuduvad. Enne meetme
raames toetatavate investeeringute tegemist tuleb teha
nõuetekohane energiaaudit või eksperdihinnang. See võib olla
üheks põhjuseks, miks esimeses taotlusvoorus ei olnud taotlejaid
väga palju. 2019. aasta teises pooles on planeeritud läbi viia
järgmine taotlusvoor. 2019. aasta taotlusvoor peaks näitama huvi
selle meetme vastu, sest ettevõtjatel on piisavalt aega, et teostada
nõuetekohased energiaauditid või eksperthinnangud. Toetuse
taotlemist võivad mõjutada ka meetme tingimused, kus on aluseks
võetud sektori arengustrateegia. Toetuse andmise eesmärk on
toetada vesiviljelustoodete tootmisega juba tegelevaid ettevõtjaid
ehk neid, kellel on vesiviljelustoodete müügikäive. Seetõttu
saavadki toetust taotleda juba olemasolevad vesiviljelustoodete
tootmisega tegelevad ettevõtjad. Toetuse suuruse määramisel
mängib peamist rolli just ettevõtte keskmine vesiviljelustoodete
müügitulu ning omakapitali suurus.
Meede „Vesiviljelusalade potentsiaali suurendamine“ (art 51)
on endiselt ettevalmistuste ja konsultatsioonide faasis. Läbi on
viidud uuring „Vesiviljeluse laiendamiseks sobivaimate alade
kaardistamise, vajalike infrastruktuuride arendamise ja
innovatsiooniliste tehnoloogiate elluviidavus“. Uuringus
kaardistati vesiviljeluse laiendamiseks sobivaimad alad Eesti
rannikumeres ja maismaal ning lisaks selgitati vajalike
infrastruktuuride arendamise vajadust ja innovatsiooniliste
tehnoloogiate teostatavust. Lisaks perspektiivsetele
vesiviljelusaladele toodi uuringus välja, et Eestis on meres
kalakasvatamise arengut silmas pidades üsna keeruline
hoonestusloa saamise protseduur. Uuringus on teadlaste poolt
antud hinnang kalakasvatuslike mereveeliste asukohtade
füüsilisele- ja keskkonnamahtuvusele, arvestatud potentsiaalsete
asukoha mahutavust, vee mahtu, vee liikuvust ja kasutatavat
tehnoloogiat.
Senini ei ole kalandussektori esindajad ega ka potentsiaalsed
investorid suurt huvi üles näidanud.2019. a on plaanis tutvustada
ideed kalandussektori esindajatele ja laiemale avalikkusele
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Põhiline teave kõnealuse prioriteedi rakendamise kohta, osutades
peamistele arengusuundadele, olulistele probleemidele ning nende
probleemide lahendamiseks võetud meetmetele
potentsiaalsete investorite leidmiseks.

3 - Ühise kalanduspoliitika Kolmas prioriteet on suunatud ühise kalanduspoliitika elluviimise
rakendamise soodustamine
soodustamiseks, hõlmates nii kalandusandmete kogumise ja
haldamise parandamist kui ka kalanduse järelevalve võimekuse ja
efektiivsuse tõstmist. Kalanduse kontrolli ja järelevalve meetme
raames on toetust saanud nii väikelaevade ja droonide soetamine
kui ka kalanduse infosüsteemi uuendamine ja liidestamine riiklike
andmekogudega ning kaluritele nutirakenduse tegemine
kalapüügiga seonduvate andmete esitamiseks.
Kolmanda prioriteedi (eelarvega 14 088 691 eurot, mis moodustab
fondi kogueelarvest u 11%) raames on käivitunud 31.12.2018
seisuga kõik planeeritud meetmed ning toimunud kõikide
meetmete taotlusvoorud.
III prioriteedi raames on heaks kiidetud 16 projekti. Väljamakseid
on tehtud 9 projektile toetussummas 4 516 572,59 eurot (3,4%
fondi kogueelarvest ja 32% prioriteedi eelarvest) Väljamaksete
tempo võrreldes eelmise aastaga on tõusnud (31.12.2017 seisuga
oli tehtud väljamakseid summas 2 995 138,62 eurot).
Meetme „Kalanduse kontrolli ja järelevalve toetus“ raames
toetatakse tegevusi, mis tagavad seire, kontrolli ja õigus- ja
haldusnormide täitmise, suurendades sealjuures avaliku halduse
suutlikkust, täiendavat halduskoormust tekitamata. Taotlejateks on
Keskkonnaministeerium, Keskkonnainspektsioon ja
Maaeluministeerium. Meetme raames on kohustusi võetud
summas 3 648 109,60 euro ulatuses ning väljamakstud on
929 850,47 eurot.
Keskkonnainspektsiooni on toetatud droonide soetamises, mille
eesmärk on võimaldada inspektoritel iseseisvalt ja
hetkevajadustest lähtuvalt vaatluslende sooritada ning tuvastatud
asjaolusid vahetult kontrollida. Samuti on soetatud näiteks
furgoonhaagised, mille eesmärgiks on võimaldada ja parandada
kalapüügi inspekteerimise ja järelevalve tegevusi kalalaevade
suhtes, mis püüavad mitmeaastase kavaga kaetud kalaliike
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Põhiline teave kõnealuse prioriteedi rakendamise kohta, osutades
peamistele arengusuundadele, olulistele probleemidele ning nende
probleemide lahendamiseks võetud meetmetele
(peamiselt kilu ja räim). Samuti tagada sadamates lossitud
kalasaagi koosluse ja koguste kontroll aastaringselt sõltumata
ajast, kohast ja keskkonnast.
Maaeluministeerium on antud meetme raames taotlenud toetust
kalanduse infosüsteemide arenduseks.
Kohandatud on kalanduse infosüsteeme vastavalt 404/2011
määruse nõuetele. Kõikidel liikmesriikidel tuleb andmevahetuseks
kasutada UN/CEFACT standardit FLUX, et tagada andmete ühtne
formaat. Optimeeritud ja edasiarendatud ka kutseliste kalurite
kliendirakendust PERK. Üle on viidud kutseliste kalurite
klienditeenindus Kliendiportaali, täiendatud kutselise kalapüügi
registrit ja parandatud töökindlust. Uuendatud ja kaasajastatud on
ka elektroonilist raporteerimissüsteemi (ERS), mis on loodud
aastal 2008 ja vajab seetõttu arhitektuuri uuendust.
Meedet „Kalandusandmete kogumise toetus“ rakendatakse
tegevuste elluviimiseks, mis on vajalikud kalandusandmete
kogumise, haldamise ja kasutamise toetamiseks ning ühise
kalanduspoliitika rakendamiseks. Taotlejaks ja kasusaajaks on
Keskkonnaministeerium. Kokku on meetme raames kohustusi
võetud 4 670 000 euro ning väljamakseid tehtud 3 586 722,12
euro ulatuses.
2016. aastal kiideti heaks Keskkonnaministeeriumi 3 aastane
projekt kogumaksumuses 3 120 000 eurot. Antud projekti raames
täidetakse riikliku kalanduse andmekogumisprogrammi ja
tegevuste elluviimist. Andmekogumisprogrammi peamine täitja
on Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut. Lisaks Statistikaameti
teenus „Merekalapüügisektori laevastikupõhise majandus ja
sotsiaalvaldkonna statistika tegemine ja avaldamine“ ja uuring
Eesti harrastuskalapüügi sektori karakteristikutest, hinnates
kalastajate arvu, vanuselist- ja soolist jaotust, eri püügivahendite
ja püügialade kasutust, püütavaid kalaliike ja koguseid, saagi
kasutust ning harrastuspüügile kulutatud aeg aja raha. Osa
kohustusliku andmekogumisega seotud andmeid kogutakse
küsitluste teel (nt. harrastuskalastajate telefoniuuring).

4 - Tööhõive ja territoriaalse Neljas prioriteet on suunatud ühise kalanduspoliitika eesmärkide
ühtekuuluvuse suurendamine
elluviimisele ja ranna- ja sisevete kalanduse ja kalandusega seotud
piirkondade majandusliku jätkusuutlikkuse arendamisele.
Kohalike algatusrühmade poolt rakendatava meetme raames
keskendutakse eelkõige rannapiirkondades kalandusega seotud
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Põhiline teave kõnealuse prioriteedi rakendamise kohta, osutades
peamistele arengusuundadele, olulistele probleemidele ning nende
probleemide lahendamiseks võetud meetmetele
isikute sissetulekute tagamisele ja sotsiaalse sidususe ning
tööhõive arendamisele. Selleks toetatakse väärindamist ja
turustamist, majandustegevuse mitmekesistamist, kalasadamate
uuendamist, koelmualade taastamist ja sotsiaalse heaolu ja
kultuuripärandiga seotud tegevusi.
Neljanda prioriteedi (eelarvega 27 764 706 eurot, mis moodustab
fondi kogueelarvest u 22%) raames on kõik meetmed käivitunud.
Kalanduspiirkondade 8 strateegiat on heaks kiidetud ning
kohalikud algatusrühmad viivad strateegiaid ellu. Meetme
„Algatusrühma koostöötegevused“ raames algas taotluste
vastuvõtt novembris 2016 ning taotlusvoor on avatud taotluste
vastuvõtuks kuni 31.12.2019.a.
IV prioriteedi raames on heaks kiidetud 527 projekti (sh 65
algatusrühma koostööprojekti). Väljamakseid on tehtud
toetussummas 8 752 530,82 eurot (7% fondi kogueelarvest ja 32%
prioriteedi eelarvest), lõpetatud on 295 projekti (sh 52
koostööprojekti). Väljamaksete tempo võrreldes eelmise aastaga
on olulisel määral kiirenenud. 31.12.2017 seisuga oli
väljamakseid tehtud kogusummas 3 872 901,04 eurot. IV
prioriteedi meetmed on ootuspäraselt käivitunud. Mitmes
kalanduspiirkonnas on oodatust suurem esitatud taotluste arv ning
taotlusi esitatakse igas taotlusvoorus üle eelarve. Samuti on
piirkondade eelarve kasutus efektiivne. Selleks, et
kalanduspiirkonnad saaksid kohalikke arengustrateegiaid ellu viia
sarnases mahus kuni programmperioodi lõpuni on vajadus tõsta
IV prioriteedi eelarvet. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse
(EL) nr 508/2014 (EMKF) artikli 63 jagunevad toetust saanud
projektid järgmiselt:
 EMKF art 63 lg 1a: suurendada kalanduse ja vesiviljeluse
tarneahela kõikides etappides lisandväärtust, luua töökohti,
kaasata noori ja edendada innovatsiooni – 189 projekti;
 EMKF art 63 lg 1b: toetada tööndus- ja harrastuspüügi
mitmekesistamist, elukestvat õpet ja töökohtade loomist
kalandus- ja vesiviljeluspiirkondades – 159 projekti;
 EMKF art 63 lg 1c: tõhustada ja kasutada kalandus- ja
vesiviljeluspiirkondade keskkonnaressursse, sealhulgas
kliimamuutuste leevendamisele suunatud meetmed – 9
projekti;
 EMKF art 63 lg 1c: edendada kalandus- ja
vesiviljeluspiirkondades sotsiaalset heaolu ja
kultuuripärandit, sealhulgas kalanduse, vesiviljeluse ja
merendusega seotud kultuuripärandit – 97 projekti:
 EMKF art 63 lg 1d: tugevdada kalanduskogukondade rolli
kohalikus arengus ja kohalike kalandusressursside ja
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5 - Turustuse
soodustamine

Põhiline teave kõnealuse prioriteedi rakendamise kohta, osutades
peamistele arengusuundadele, olulistele probleemidele ning nende
probleemide lahendamiseks võetud meetmetele
merendustegevuse juhtimist – 0 projekti.

ja

töötlemise Viienda prioriteedi raames, mis on suunatud töötlemise ja
turustamise edendamisele, on tänaseks avanenud kõik meetmed.
V prioriteedi raames on heaks kiidetud 63 projekti. Väljamaksete
tempo on kiirenenud, välja on makstud 14 539 343,44 eurot
(sisaldab ka MESi väljamaksetaotlust).
Meetme „Tootmis- ja turustamiskavade toetus“ raames
esitatakse taotluseid 5 tootjaorganisatsiooni poolt. Meetme eelarve
on 2 500 000 eurot. Toetusega hüvitatavad kulud on peamiselt
administratiivse sisuga ning piiratud tootjaorganisatsiooni turule
lastud toodangu keskmise väärtusega viimasel kolmel
tegutsemisaastal. Hetkeseisuga on meetme raames esitatud 14
taotlust, neist tänaseks on lõpetatud 5 projekti, mis viidi ellu
aastatel 2014-2016. Toetusena on välja makstud 573 805,37 eurot.
Üleüldine hinnang meetme rakendamisele ja eelarve kasutusele on
kasin. Ühelt poolt piirab suurema summa taotlemist
tootjaorganisatsiooni turule lastud toodangu väärtus, mis seab
taotlemisele piiri (taotleda võib 3% ulatuses viimase kolme aasta
jooksul turule lastud toodangu keskmisest väärtusest). Teisalt on
meetme raames abikõlbulikud kulud seotud tootjaorganisatsiooni
tegevuse administratiivse poolega, ning seetõttu ei ole mahult
võrreldavad tootlike investeeringute mahtudega. Hetkeseisuga ei
nähta võimalusi taotlemise intensiivsemaks muutmiseks, vaid
plaanis on jätkata meetmega perioodi lõpuni ja reorganiseerida
võimalusel järgmisel programmperioodil.
Meetme „Kalapüügitoodete ladustamisabi“ eesmärk on
hüvitada kalapüügi toodete ladustamise kulu, kui turg on
madalseisus ning õiglase hinnaga ei õnnestu kala turul koheselt
müüa. Toetus on suunatud turukorralduslikke kalaliike (Eesti
mõistes kilu ja räim) püüdvatele ja töötlevatele
tootjaorganisatsioonidele. Perioodi vältel on meetme raames
rakendamisel 3 projekti, mille osas tehakse aastatel 2014-2019
väljamakseid. Meetme eelarve on 1 054 076 eurot. Meetme
raames on määratud toetus 945 964,70 eurot ning 2018. aasta lõpu
seisuga on väljamakstud toetus 752 451,33 eurot. 2019. aasta
mais-juunis tehakse viimased väljamaksed selles meetmes ja
toetuse andmine lõppeb. Koos 2019. aasta väljamaksetega võib
eeldada meetme eelarve 90% kasutust. Hinnang meetme
rakendamisele on hea, ning selline meede, mis võimaldab teostada
sekkumistegevusi siis, kui selleks tekib turul operatiivne vajadus,
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Põhiline teave kõnealuse prioriteedi rakendamise kohta, osutades
peamistele arengusuundadele, olulistele probleemidele ning nende
probleemide lahendamiseks võetud meetmetele
on igati asjakohane ja vajalik paindlikumaks reageerimiseks turul
toimuvale.
Toetusmeetme „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise
ning turu-uuringute tegemise toetus” (art 68 lõige1 punkt b ning
punk c alapunkt ii) 2018. a taotlusvoorus esitati kolm taotlust
toetussummas 33 498, 72 eurot. Määramisi ja väljamakseid
aruandlusaastal ei tehtud.
Turustamismeetmele „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute
turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete
teavitus- ja tutvustuskampaaniate toetus“ on taotlusi esitatud
hetkel vaid uute turgude leidmise tegevuse osas. Meetme eelarve
on 4 801 653 eurot. Perioodi vältel on esitatud 22 taotlust,
taotlejaks on olnud MTÜ Eesti Kalaliit, kes koondab suurimaid
püügi- ja töötlemisettevõtteid. Uute turgude leidmiseks on 2018.
aasta lõpu seisuga määratud 1 025 000 eurot. Väljamakseid on
tehtud 670 136,21 eurot. Teiseks turustusmeetmeks on
planeeritav kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus- ja
tutvustuskampaania tegevused, millega on kavas alustada 2019.
aasta jooksul. Kampaania peamiseks eesmärgiks on propageerida
kalapüügi- ja vesiviljelustooteid tõstes seeläbi kalatarbimist.
Töötlemismeetme „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete
käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus“
2018.a taotlusvoorus esitatud taotlistele määrati toetuse summa
74 610 eurot (aruandlusperioodi lõpus esitatud taotlustele on
määramise otsused koostatud 2019. aastal), väljamakseid tehti
2018.a summas 39 270 eurot.
Töötlemismeetme „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise
energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus“ raames
toimus kaks taotlusvooru. Määratud toetuste summa on
31.12.2018 seisuga 2 503 447,23 eurot (aruandlusperioodi lõpus
esitatud taotlustele on määramise otsused koostatud 2019. aastal).
Väljamakseid on teostatud 920 336,64 euro ulatuses. Lõpetatud
projekte on 2018. aasta seisuga vaid 1. Sarnaselt “Kalapüügi- ja
vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi
tegemise toetus“ meetmega on esialgne taotlemise aktiivsus
võrdlemisi madal olnud. See on seletatav pädevate audiitorite
vähesesuga turul. Ressursiaudiitoreid, kes suudaksid
kalatöötlemisettevõtteid kompleksselt auditeerida, on Eestis
suhteliselt vähe. Arvestades asjaolu, et viimase aasta jooksul on
taotlemise aktiivsus tõusnud kalapüügi- ja vesiviljelustoodete
käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetuse
meetmest, siis on näha endiselt vajadust energia- või
ressursiauditis nimetatud energia- või ressursisäästulahenduse
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Liidu prioriteet

Põhiline teave kõnealuse prioriteedi rakendamise kohta, osutades
peamistele arengusuundadele, olulistele probleemidele ning nende
probleemide lahendamiseks võetud meetmetele
rakendamisele töötlemisettevõtetes.
Meetme „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise
ühisinvesteeringute toetus“ eelarve on kokku 7 745 689 eurot,
mis on ette nähtud kala töötlemisettevõtte rajamiseks.
Aruandeaastal toimus 1 taotlusvoor, mille raames esitati üks
taotlus kalakomponentide tehase rajamiseks ning määratud
toetuse summa on 6 000 000 eurot. Meetme raames on
hetkeseisuga väljamakstud toetust 5 972 235,83 eurot. Projekti
kiiremat rakendumist on pidurdanud keeruline lubade ja
kooskõlastuste hankimise protsess, mis on lõpusirgel. Seega võib
eeldada projekti täiemahulist rakendumist 2019. aasta jooksul
ning eraldi meetmeid protsessi kiirendamiseks ei ole vajalik
rakendada.
Toetusmeedet „Tootlikud investeeringud kalandus- ja
vesiviljelustoodete töötlemisse“ (art 69 lg 1 punkt f)
rakendatakse finantsinstrumendi kaudu. Töötlemise valdkonda
suunatud finantsinstrumendid jagunevad kaheks. Kala
töötlemisega alustavate või tegelevate mikro- ja väikeettevõtete
kasvulaenu raames on 2018. a lõpu seisuga sõlmitud 8
laenulepingut. Fondi kogumaht koos valitsemistasudega 3 456
000 eurot. Rahastamisvahendisse on tehtud makseid kogusummas
1 604 912,28 eurot. Kasvulaen on suunatud kalanduses
tegutsevatele mikro- ja väikeettevõtjatele, kes vajavad
väiksemahulist lisakapitali, kuid kellel on raskusi
kommertspangast laenude saamisel, kuna probleemiks võib
osutuda asjaolu, et nad on alustavad ettevõtjad, kelle äri müügitulu
ja rahavood ei ole pankadele piisavalt suured ja usaldusväärsed.
Kala töötlemisega alustavate või tegelevate ettevõtete pikaajalise
investeerimislaenu raames on 2018. a lõpu seisuga sõlmitud 6
laenulepingut ettevõtjatega. Rahastamisvahendisse on tehtud
makseid kogusummas 4 006 195,78 eurot. Fondi kogumaht koos
valitsemistasudega 4 320 000 eurot. Antud laenutoode on
planeeritud mahukamate investeeringute jaoks kalandussektoris ja
suunatud kuni keskmise suurusega ettevõtjatele, kes vajavad
üldjuhul korraga suuremat laenusummat mahukamate
investeeringute tegemiseks, kuid kelle ettevõtte rahavood ei ole
piisavad, et investeeringut kiiresti tasa teenida, või kellel ei ole
piisavalt tagatisi.

6
merenduspoliitika

ET

Integreeritud Kuuenda prioriteedi (eelarvega 3 333 334 eurot, mis moodustab
rakendamise fondi kogueelarvest u 2,6%) raames oli perioodi kavandamisel

17

ET

Liidu prioriteet
soodustamine

Põhiline teave kõnealuse prioriteedi rakendamise kohta, osutades
peamistele arengusuundadele, olulistele probleemidele ning nende
probleemide lahendamiseks võetud meetmetele
plaanis rakendada 3 meedet, kuid loobuti artikli 80 lõige 1 punkt b
rakendamisest. Ettepanek artikli 80 lõige 1 punkt b
(Merekeskkonna kaitse ning mere-ja rannikuressursside säästva
kasutamise edendamine) rakendamata jätmise kohta sisaldus ka
Maaeluministeeriumi poolt algatatud rakenduskava
muudatusettepanekus (mis kiideti Euroopa Komisjoni poolt heaks
21.06.2018). Natura alasid toetatakse nii Euroopa Maaelu Arengu
Põllumajandusfondist kui ka ühtekuuluvuspoliitika fondide
rakenduskava 8. prioriteetse suuna raames (mille eesmärgiks on
muuhulgas Natura 2000 ja roheliste taristute edendamine)
(Partnerluslepe Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide
kasutamiseks 2014-2020 peatükk 1.3.6 „Keskkonnakaitse ja
ressursitõhususe edendamine“).
VI prioriteedi raames on heaks kiidetud 10 projekti, toetussummas
3 018 286 eurot. Väljamakseid on aruandeaastal tehtud summas
257 000 eurot.
Meetme „ Integreeritud mereseire arendamise toetus“
eesmärgiks on suurendada teadlikkust merel toimuvast tegevusest,
mis mõjutab meresõidu ohutust ja turvalisust, piirikontrolli,
merereostust ja merekeskkonda, kalanduskontrolli, õiguskorra
tagamist, kaitsepoliitikat ning samuti Euroopa Liidu
majandushuve, et soodustada mõistlike otsuste tegemist.
Toetatavad tegevused on suunatud asjakohaste täidesaatva
riigivõimu asutuste vahelise infovahetuse ja koostöö
parendamisele ning olemasolevate seire- ja jälgimissüsteemide
integreerimisele. Toetatavad tegevused viiakse ellu täidesaatva
riigivõimu asutuste poolt. Meetme eelarve on 1 659 901 eurot.
Toimunud on kokku 2 taotlusvooru: 2017. ja 2018. aastal. Heaks
on kiidetud 2 projekti, mille osas väljamakseid veel ei ole tehtud.
Projektide elluviimine on olnud raskendatud seoses elluviivas
riigiasutuses toimunud personalivahetuse probleemide tõttu,
seetõttu ei ole tänaseks ühtegi väljamakset tehtud. Kuid oleme
olnud ühenduses toetuse saajaga ning veendunud, et toetatavad
projektid viiakse ellu ning tegevused selleks toimuvad.
Meetme „Merekeskkonnaalaste teadmiste parendamise toetus“
eesmärk on panustada Eesti merestrateegia meetmekava
rakendamisse. Toetust saab taotleda vaid meetmekavas kirjeldatud
tegevuste elluviimiseks. Läbi on viidud 1 taotlusvoor, mis toimus
2017. a ning taotletud summa oli 1 673 433 eurot. Heaks on
kiidetud 8 projekti, esimesed väljamaksed meetme raames tehtigi
2018. aastal, toetussummas 257 000 eurot. Üleüldine hinnang
meetme rakendamisele ja eelarve kasutamisele on ootuspärane,
tegemist on pikaajaliste projektidega, mis viiakse ellu ning
takistusi selleks ei ole.
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Liidu prioriteet

Põhiline teave kõnealuse prioriteedi rakendamise kohta, osutades
peamistele arengusuundadele, olulistele probleemidele ning nende
probleemide lahendamiseks võetud meetmetele

7 - Tehniline abi

Tehnilise abi rakendamine on sujunud ootuspäraselt. Kohustusi on
võetud 3 425 825,72 euro eest ning väljamakseid on teostatud
2 189 952,00 euro ulatuses.
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3.2.

EMKFi tulemus-, väljund- ja finantsnäitajad (määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 50 lõige 2)

Liidu prioriteet

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

Tabel 1. EMKFi tulemusnäitajad - 1
Erieesmärk

Tulemusnäitaja

Mõõtühik
arv

Sihtväärtus
(2023)
65,00000

Summaarne
väärtus
193,00000

1 - Kalanduse mõju vähendamine merekeskkonnale, sealhulgas
soovimatu püügi vältimine ja vähendamine nii palju kui võimalik
2 - veeorganismide mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitsmine ja
taastamine;
4
kalandusettevõtete,
sealhulgas
väikesemahulise
rannikupüügilaevastiku konkurentsivõime ja elujõulisuse suurendamine
ning ohutuse ja töötingimuste parandamine
4
kalandusettevõtete,
sealhulgas
väikesemahulise
rannikupüügilaevastiku konkurentsivõime ja elujõulisuse suurendamine
ning ohutuse ja töötingimuste parandamine
5 - Tehnoloogilise arengu, innovatsiooni, sealhulgas energiatõhususe
suurendamise ja teadmiste edasiandmise tõhustamise toetamine
5 - Tehnoloogilise arengu, innovatsiooni, sealhulgas energiatõhususe
suurendamise ja teadmiste edasiandmise tõhustamise toetamine
5 - Tehnoloogilise arengu, innovatsiooni, sealhulgas energiatõhususe
suurendamise ja teadmiste edasiandmise tõhustamise toetamine

1.1.4 - Selektiivsed (sh hülgekindlad)
püügivahendid
1.2.4 - Taastatud kudealad (sh kunstkoelmud)

193,00000

arv

10,00000

3,00000

3,00000

1.9.a - Muutus tööga seotud vigastuste ja
õnnetuste arvus

number

-1,00000

0,00000

0,00000

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

%

-25,00000

0,00000

0,00000

l/tonn

-2,95000

-10,19000

-10,19000

1.5.5 - Partnerlusvõrgustiku tegevustes
osalevad ettevõtjad
1.5.6 - Innovaatilised tooted, protsessid

arv

60,00000

310,00000

30,00000

arv

6,00000

0,00000

0,00000

Erieesmärk
1 - Kalanduse mõju vähendamine merekeskkonnale, sealhulgas soovimatu püügi
vältimine ja vähendamine nii palju kui võimalik
2 - veeorganismide mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitsmine ja taastamine;
4 - kalandusettevõtete, sealhulgas väikesemahulise rannikupüügilaevastiku
konkurentsivõime ja elujõulisuse suurendamine ning ohutuse ja töötingimuste
parandamine
4 - kalandusettevõtete, sealhulgas väikesemahulise rannikupüügilaevastiku
konkurentsivõime ja elujõulisuse suurendamine ning ohutuse ja töötingimuste
parandamine
5 - Tehnoloogilise arengu, innovatsiooni, sealhulgas energiatõhususe suurendamise

ET
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Tulemusnäitaja
1.1.4
Selektiivsed
(sh
hülgekindlad)
püügivahendid
1.2.4 - Taastatud kudealad (sh kunstkoelmud)
1.9.a - Muutus tööga seotud vigastuste ja õnnetuste
arvus

2017
0,00000

2016
0,00000

2015
0,00000

2014
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

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

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.5.4 - Muutus kalapüügi kütusesäästlikkuses

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
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Erieesmärk
ja teadmiste edasiandmise tõhustamise toetamine
5 - Tehnoloogilise arengu, innovatsiooni, sealhulgas energiatõhususe suurendamise
ja teadmiste edasiandmise tõhustamise toetamine
5 - Tehnoloogilise arengu, innovatsiooni, sealhulgas energiatõhususe suurendamise
ja teadmiste edasiandmise tõhustamise toetamine

ET

Tulemusnäitaja
1.5.5 - Partnerlusvõrgustiku tegevustes osalevad
ettevõtjad
1.5.6 - Innovaatilised tooted, protsessid

21

2017

2016

2015

2014

280,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

ET

Erieesmärk

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

Tabel 2. EMKFi väljundnäitajad -1.1
Valitud asjakohased meetmed

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

Väljundnäitaja

Lisatud
tulemusraamistikku

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

Valitud asjakohased meetmed

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

Erieesmärk

Sihtväärtus
Summaarne
2018 2017
(2023)
väärtus
65,00
63,00 63,00 0,00

Väljundnäitaja

2016 2015 2014

1.4 - Kaitsemeetmeid, kalapüügi keskkonnamõju vähendamist ja kalapüügi 0,00 0,00 0,00
kohandamist liikide kaitsega käsitlevate projektide arv

2 - veeorganismide mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitsmine ja taastamine;

Tabel 2. EMKFi väljundnäitajad -1.2
Valitud asjakohased meetmed

Valdkondlik
eesmärk
01 - Artikli 40 lõike 1 punktid b–g. Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse kaitse ja taastamine – 06
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)
Valitud asjakohased meetmed

Väljundnäitaja

Lisatud
tulemusraamistikku

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

Valdkondlik
eesmärk
01 - Artikli 40 lõike 1 punktid b–g. Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse kaitse ja taastamine – kaasaaitamine mere bioloogiliste ressursside 06
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)

Erieesmärk

ET

Väljundnäitaja

Sihtväärtus Summaarne 2018 2017
(2023)
väärtus
5,00
14,00 14,00 0,00

2016 2015 2014

1.6 - Merekeskkonna bioloogilist 0,00 0,00 0,00
mitmekesisust ja ökosüsteemide kaitset ja
taastamist käsitlevate projektide arv

4 - kalandusettevõtete, sealhulgas väikesemahulise rannikupüügilaevastiku konkurentsivõime ja elujõulisuse suurendamine ning ohutuse ja töötingimuste parandamine
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Tabel 2. EMKFi väljundnäitajad -1.4
Valitud asjakohased meetmed

Valdkondlik
eesmärk
09 - Artikli 43 lõiked 1 ja 3. Kalasadamad, lossimiskohad, oksjonihooned ja 03
varjualused – investeeringud kalasadamate ja oksjonihoonete taristu või
lossimiskohtade ja varjualuste täiustamiseks; varjualuste ehitamine kalurite ohutuse
suurendamiseks (+ artikli 44 lõike 1 punkt f. Kalapüük sisevetel)

Väljundnäitaja

Lisatud
tulemusraamistikku

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

Valitud asjakohased meetmed

Valdkondlik
eesmärk
09 - Artikli 43 lõiked 1 ja 3. Kalasadamad, lossimiskohad, oksjonihooned ja varjualused – investeeringud kalasadamate 03
ja oksjonihoonete taristu või lossimiskohtade ja varjualuste täiustamiseks; varjualuste ehitamine kalurite ohutuse
suurendamiseks (+ artikli 44 lõike 1 punkt f. Kalapüük sisevetel)

Erieesmärk

Sihtväärtus Summaarne
2018 2017
(2023)
väärtus
1,00
0,00 0,00 0,00

Väljundnäitaja

2016 2015 2014

1.3 - Lisandväärtust, tootekvaliteeti ja soovimatu püügi kasutamist 0,00 0,00 0,00
ning kalasadamaid, lossimiskohti, oksjonihooneid ja varjualuseid
käsitlevate projektide arv

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

Tabel 2. EMKFi väljundnäitajad -1.5
Valitud asjakohased meetmed
01 - Artikkel 26. Innovatsioon (+ artikli 44 lõige 3. Kalapüük sisevetel)

Valdkondlik
eesmärk
03

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

03

03 - Artikli 41 lõike 1 punktid a, b ja c. Energiatõhusus ja kliimamuutuste leevendamine – 04
kalalaeva pardal tehtavad investeeringud; energiatõhususe auditid ja kavad; uuringud
alternatiivsete jõuseadmete ja laevakere ehituse osatähtsuse hindamiseks (+ artikli 44 lõike 1
punkt d. Kalapüük sisevetel)
04 - Artikli 41 lõige 2. Energiatõhusus ja kliimamuutuste leevendamine – Põhi- või 04
lisamootorite asendamine või moderniseerimine (+ artikli 44 lõike 1 punkt d. Kalapüük
sisevetel)

Väljundnäitaja

Lisatud
tulemusraamistikku

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

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

1.7 - Energiatõhusust ja kliimamuutuste
leevendamist käsitlevate projektide arv
1.8
Mootorite
asendamist
ja
ajakohastamist käsitlevate projektide arv

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

Valdkondlik
eesmärk
03

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

03

ET
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Väljundnäitaja

Sihtväärtus
Summaarne
2018 2017
(2023)
väärtus
6,00
0,00 0,00 0,00
1,00

0,00 0,00 0,00

20,00

1,00 1,00 0,00

12,00

7,00

7,00

2016 2015 2014

1.1 - Innovatsiooni, nõustamisteenuseid ja teadlaste 0,00 0,00 0,00
osalusega partnerlusi käsitlevate projektide arv
1.1 - Innovatsiooni, nõustamisteenuseid ja teadlaste 0,00 0,00 0,00
osalusega partnerlusi käsitlevate projektide arv

ET

Valitud asjakohased meetmed

Valdkondlik
eesmärk
03 - Artikli 41 lõike 1 punktid a, b ja c. Energiatõhusus ja kliimamuutuste leevendamine – kalalaeva pardal tehtavad investeeringud; 04
energiatõhususe auditid ja kavad; uuringud alternatiivsete jõuseadmete ja laevakere ehituse osatähtsuse hindamiseks (+ artikli 44 lõike 1
punkt d. Kalapüük sisevetel)
04 - Artikli 41 lõige 2. Energiatõhusus ja kliimamuutuste leevendamine – Põhi- või lisamootorite asendamine või moderniseerimine (+ 04
artikli 44 lõike 1 punkt d. Kalapüük sisevetel)

Liidu prioriteet

Väljundnäitaja

2016 2015 2014

1.7
Energiatõhusust
ja
kliimamuutuste 0,00 0,00 0,00
leevendamist käsitlevate projektide arv
1.8 - Mootorite asendamist ja ajakohastamist 0,00 0,00 0,00
käsitlevate projektide arv

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

Tabel 1. EMKFi tulemusnäitajad - 2
Erieesmärk

Tulemusnäitaja

Mõõtühik

1 - Tehnoloogilise arengu, innovatsiooni ja teadmiste edasiandmise tõhustamise
toetamine
2 - vesiviljelusega seotud ettevõtete, eelkõige VKEde, konkurentsivõime ja
elujõulisuse suurendamine, sealhulgas ohutuse ja töötingimuste parandamine
2 - vesiviljelusega seotud ettevõtete, eelkõige VKEde, konkurentsivõime ja
elujõulisuse suurendamine, sealhulgas ohutuse ja töötingimuste parandamine
2 - vesiviljelusega seotud ettevõtete, eelkõige VKEde, konkurentsivõime ja
elujõulisuse suurendamine, sealhulgas ohutuse ja töötingimuste parandamine
3 - veeorganismide mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitsmine ja taastamine ning
vesiviljelusega seotud ökosüsteemide arvukuse suurendamine ja ressursitõhusa
vesiviljeluse edendamine
5 - kutsealase koolituse, uute kutseoskuste ja elukestva õppe arendamine

2.1.4 - Innovaatilised tooted,
protsessid
2.1 - Muutus vesiviljelustoodangu
mahus
2.2 - Muutus vesiviljelustoodangu
väärtuses
2.3 - Muutus puhaskasumis

arv

2.5 - Muutus taaskasutamisega
tootmissüsteemide mahus
2.5.3
Partnerlusvõrgustiku
tegevustes osalevad ettevõtjad

Erieesmärk
1 - Tehnoloogilise arengu, innovatsiooni ja teadmiste edasiandmise tõhustamise toetamine
2 - vesiviljelusega seotud ettevõtete, eelkõige VKEde, konkurentsivõime ja elujõulisuse
suurendamine, sealhulgas ohutuse ja töötingimuste parandamine
2 - vesiviljelusega seotud ettevõtete, eelkõige VKEde, konkurentsivõime ja elujõulisuse
suurendamine, sealhulgas ohutuse ja töötingimuste parandamine
2 - vesiviljelusega seotud ettevõtete, eelkõige VKEde, konkurentsivõime ja elujõulisuse

ET
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tonnes
thousand
Euros
thousand
Euros
tonnes
arv

Tulemusnäitaja
2.1.4
Innovaatilised
tooted,
protsessid
2.1 - Muutus vesiviljelustoodangu
mahus
2.2 - Muutus vesiviljelustoodangu
väärtuses
2.3 - Muutus puhaskasumis

Sihtväärtus
(2023)
4,00000

Summaarne
väärtus
0,00000

2018
0,00000

650,00000

0,00000

0,00000

2 600,00000

0,00000

0,00000

780,00000

0,00000

0,00000

600,00000

0,00000

0,00000

20,00000

43,00000

3,00000

2017
0,00000

2016
0,00000

2015
0,00000

2014
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

ET

Erieesmärk
suurendamine, sealhulgas ohutuse ja töötingimuste parandamine
3 - veeorganismide mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitsmine ja taastamine ning vesiviljelusega
seotud ökosüsteemide arvukuse suurendamine ja ressursitõhusa vesiviljeluse edendamine
5 - kutsealase koolituse, uute kutseoskuste ja elukestva õppe arendamine

ET
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Tulemusnäitaja
2.5 - Muutus taaskasutamisega
tootmissüsteemide mahus
2.5.3 - Partnerlusvõrgustiku tegevustes
osalevad ettevõtjad

2017

2016

2015

2014

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

40,00000

0,00000

0,00000

0,00000

ET

Erieesmärk

1 - Tehnoloogilise arengu, innovatsiooni ja teadmiste edasiandmise tõhustamise toetamine

Tabel 2. EMKFi väljundnäitajad -2.1
Valitud asjakohased meetmed
01 - Artikkel 47. Innovatsioon

Valdkondlik eesmärk
03

Valitud asjakohased meetmed
01 - Artikkel 47. Innovatsioon

Erieesmärk

Väljundnäitaja
2.1 - Innovatsiooni ja nõustamisteenustega seotud projektide arv

Valdkondlik eesmärk
03

Lisatud tulemusraamistikku


Sihtväärtus (2023) Summaarne väärtus
2018 2017
5,00
4,00 4,00 0,00

Väljundnäitaja
2.1 - Innovatsiooni ja nõustamisteenustega seotud projektide arv

2016
0,00

2015
0,00

2014
0,00

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

Tabel 2. EMKFi väljundnäitajad -2.2
Valitud asjakohased meetmed

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

Väljundnäitaja
2.2 - Vesiviljelusse tehtavaid tootmisega
investeeringuid käsitlevate projektide arv

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

Erieesmärk

Lisatud
tulemusraamistikku

seotud

Sihtväärtus
(2023)

Summaarne
väärtus
1,00

Valdkondlik eesmärk Väljundnäitaja
03
2.2 - Vesiviljelusse tehtavaid tootmisega seotud investeeringuid käsitlevate projektide arv

2018 2017
1,00 1,00 0,00

2016 2015 2014
0,00 0,00 0,00

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

Tabel 2. EMKFi väljundnäitajad -2.3
Valitud asjakohased meetmed

Valdkondlik
eesmärk
02 - Artikli 48 lõike 1 punktid e, i ja j. Tootmisega seotud investeeringud 06
vesiviljelusse – ressursitõhusus, vee ja kemikaalide kasutuse vähendamine, vee
kasutamist minimeerivad taaskasutussüsteemid
03 - Artikkel 51. Vesiviljelusalade potentsiaali suurendamine
06

ET

Väljundnäitaja

Lisatud
tulemusraamistikku

2.2 - Vesiviljelusse tehtavaid tootmisega seotud
investeeringuid käsitlevate projektide arv
2.4 - Vesiviljelusalade potentsiaali suurendamist ning
rahvatervishoidu ja loomade tervist käsitlevaid
meetmeid käsitlevate projektide arv
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Sihtväärtus
Summaarne
2018 2017
(2023)
väärtus
20,00
0,00 0,00 0,00
1,00

0,00 0,00 0,00

ET

Valitud asjakohased meetmed

Valdkondlik
eesmärk
02 - Artikli 48 lõike 1 punktid e, i ja j. Tootmisega seotud investeeringud vesiviljelusse – ressursitõhusus, vee 06
ja kemikaalide kasutuse vähendamine, vee kasutamist minimeerivad taaskasutussüsteemid
03 - Artikkel 51. Vesiviljelusalade potentsiaali suurendamine
06

Erieesmärk

Väljundnäitaja

2016 2015 2014

2.2 - Vesiviljelusse tehtavaid tootmisega seotud investeeringuid käsitlevate 0,00 0,00 0,00
projektide arv
2.4 - Vesiviljelusalade potentsiaali suurendamist ning rahvatervishoidu ja 0,00 0,00 0,00
loomade tervist käsitlevaid meetmeid käsitlevate projektide arv

5 - kutsealase koolituse, uute kutseoskuste ja elukestva õppe arendamine

Tabel 2. EMKFi väljundnäitajad -2.5
Valitud asjakohased meetmed
01 - Artikkel 50. Inimkapitali
suhtevõrgustike edendamine

Valdkondlik
eesmärk
ja 08

Valitud asjakohased meetmed

Väljundnäitaja

Lisatud
tulemusraamistikku

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

Valdkondlik
eesmärk
01 - Artikkel 50. Inimkapitali ja suhtevõrgustike 08
edendamine

Liidu prioriteet

Sihtväärtus
Summaarne
2018 2017
(2023)
väärtus
1,00
1,00 1,00 0,00

Väljundnäitaja

2016 2015 2014

2.5 - Inimkapitali edendamist vesiviljeluse valdkonnas nii üldiselt kui ka uute vesiviljelusettevõtjate hulgas käsitlevate 0,00 0,00 0,00
projektide arv

3 - Ühise kalanduspoliitika rakendamise soodustamine

Tabel 1. EMKFi tulemusnäitajad - 3
Erieesmärk

Tulemusnäitaja

Mõõtühik

1 - Teadusteabe täiustamine ja kogumine ning andmete kogumine ja haldamine

3.B.1 - Andmesidekõne teenuse
kasutamise osakaalu suurenemine
3.A.1
Avastatud
raskete
rikkumiste arv

%

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

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

ET
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Sihtväärtus
(2023)
0,00000

Summaarne
väärtus
0,00000

2018
0,00000

number

5,00000

13,00000

12,00000

%

4,00000

4,60000

3,60000

ET

Erieesmärk
1 - Teadusteabe täiustamine ja kogumine ning andmete kogumine ja haldamine
2 - Seire, kontrolli ja õigusinstitutsioonilist suutlikkust ja
tekitamata
2 - Seire, kontrolli ja õigusinstitutsioonilist suutlikkust ja
tekitamata

ET

2017
0,00000

2016
0,00000

2015
0,00000

2014
0,00000

ja haldusnormide täitmise tagamise toetamine, suurendades
avaliku halduse tulemuslikkust täiendavat halduskoormust

Tulemusnäitaja
3.B.1 - Andmesidekõne teenuse
kasutamise osakaalu suurenemine
3.A.1 - Avastatud raskete rikkumiste
arv

1,00000

0,00000

0,00000

0,00000

ja haldusnormide täitmise tagamise toetamine, suurendades
avaliku halduse tulemuslikkust täiendavat halduskoormust

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

1,00000

0,00000

0,00000

0,00000

28

ET

Erieesmärk

1 - Teadusteabe täiustamine ja kogumine ning andmete kogumine ja haldamine

Tabel 2. EMKFi väljundnäitajad -3.1
Valitud asjakohased meetmed
Valdkondlik eesmärk Väljundnäitaja
01 - Artikkel 77. Andmete kogumine 06
3.2 - Andmete kogumist, haldamist ja kasutamist toetavate projektide arv

Valitud asjakohased meetmed
01 - Artikkel 77. Andmete kogumine

Erieesmärk

Valdkondlik eesmärk
06

Lisatud tulemusraamistikku Sihtväärtus (2023) Summaarne väärtus 2018 2017

2,00
2,00 1,00 1,00

Väljundnäitaja
3.2 - Andmete kogumist, haldamist ja kasutamist toetavate projektide arv

2016
0,00

2015
0,00

2014
0,00

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

Tabel 2. EMKFi väljundnäitajad -3.2
Valitud asjakohased meetmed

Valdkondlik
eesmärk
01 - Artikkel 76. Kontroll ja õigusnormide 06
täitmine
Valitud asjakohased meetmed
01 - Artikkel 76. Kontroll ja õigusnormide täitmine

Liidu prioriteet

Väljundnäitaja

Lisatud
tulemusraamistikku

3.1 - Liidu kontrolli-, inspekteerimis- ja õigusnormide täitmise tagamist
käsitlevate projektide arv
Valdkondlik eesmärk
06

Sihtväärtus
Summaarne
2018 2017
(2023)
väärtus
12,00
14,00 12,00 2,00

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

2016 2015 2014
0,00 0,00 0,00

4 - Tööhõive ja territoriaalse ühtekuuluvuse suurendamine

Tabel 1. EMKFi tulemusnäitajad - 4
Erieesmärk

Tulemusnäitaja

Mõõtühik

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

ET
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Sihtväärtus
(2023)
24,00000

Summaarne
väärtus
77,00000

2018
56,50000

ET

Erieesmärk

Tulemusnäitaja

Mõõtühik

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
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

4.3 - Loodud ettevõtete arv

number

Erieesmärk
1 - Majanduskasvu, sotsiaalse kaasamise ja
konkurentsivõime ja tööjõu liikuvuse toetamine
kalapüügist ja vesiviljelusest, sealhulgas tegevuse
meremajanduse muudesse sektoritesse
1 - Majanduskasvu, sotsiaalse kaasamise ja
konkurentsivõime ja tööjõu liikuvuse toetamine
kalapüügist ja vesiviljelusest, sealhulgas tegevuse
meremajanduse muudesse sektoritesse
1 - Majanduskasvu, sotsiaalse kaasamise ja
konkurentsivõime ja tööjõu liikuvuse toetamine
kalapüügist ja vesiviljelusest, sealhulgas tegevuse
meremajanduse muudesse sektoritesse

ET

Sihtväärtus
(2023)
200,00000

Summaarne
väärtus
435,45000

2018
321,45000

10,00000

12,00000

7,00000

töökohtade loomise edendamine ning tööalase
ranniku- ja siseveekogukondades, mis sõltuvad
mitmekesistamine kalanduses ja selle laiendamine

Tulemusnäitaja
4.1 - Loodud töökohtade arv
(täistööajale
taandatud
töötajad)

2017
17,50000

2016
3,00000

2015
0,00000

2014
0,00000

töökohtade loomise edendamine ning tööalase
ranniku- ja siseveekogukondades, mis sõltuvad
mitmekesistamine kalanduses ja selle laiendamine

4.2 - Säilitatud töökohtade
arv (täistööajale taandatud
töötajad)

113,00000

1,00000

0,00000

0,00000

töökohtade loomise edendamine ning tööalase
ranniku- ja siseveekogukondades, mis sõltuvad
mitmekesistamine kalanduses ja selle laiendamine

4.3 - Loodud ettevõtete arv

5,00000

0,00000

0,00000

0,00000

30

ET

Erieesmärk

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

Tabel 2. EMKFi väljundnäitajad -4.1
Valitud asjakohased meetmed

Valdkondlik
eesmärk
02 - Artikkel 63. Kohalike arengustrateegiate rakendamine (k.a jooksvad kulud 08
ja elavdamine)
03 - Artikkel 64. Koostöö
08

Väljundnäitaja
4.1 - Valitud kohaliku
strateegiate arv
4.3 - Koostööprojektide arv

Valitud asjakohased meetmed
02 - Artikkel 63. Kohalike arengustrateegiate rakendamine (k.a jooksvad kulud ja elavdamine)
03 - Artikkel 64. Koostöö

Liidu prioriteet

Lisatud
tulemusraamistikku

arengu

Sihtväärtus
(2023)
8,00



Valdkondlik eesmärk
08
08

Summaarne
väärtus

2018 2017
8,00

45,00

0,00

4,00

65,00 47,00 18,00

Väljundnäitaja
4.1 - Valitud kohaliku arengu strateegiate arv
4.3 - Koostööprojektide arv

2016
4,00
0,00

2015
0,00
0,00

2014
0,00
0,00

5 - Turustuse ja töötlemise soodustamine

Tabel 1. EMKFi tulemusnäitajad - 5
Erieesmärk

Tulemusnäitaja

1 - Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turu parem
korraldus
1 - Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turu parem
korraldus
2 - investeeringute soodustamine töötlemis- ja
turustussektoris

5.1.a
Muutus
esmamüügi
tootjaorganisatsioonides
5.1.b
Muutus
esmamüügi
tootjaorganisatsioonides
5.2.5 - Lisandväärtus töötaja kohta

Erieesmärk
1 - Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turu parem korraldus
1 - Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turu parem korraldus
2 - investeeringute soodustamine töötlemis- ja turustussektoris

ET

Mõõtühik
väärtuses
mahus

thousand
Euros
tonnes

Sihtväärtus
(2023)
400,00000

Summaarne
väärtus
826,00000

826,00000

2 000,00000

1 611,00000

1 611,00000

10,00000

0,00000

0,00000

%

Tulemusnäitaja
5.1.a - Muutus esmamüügi väärtuses tootjaorganisatsioonides
5.1.b - Muutus esmamüügi mahus tootjaorganisatsioonides
5.2.5 - Lisandväärtus töötaja kohta
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2017
0,00000
0,00000
0,00000

2016
0,00000
0,00000
0,00000

2018

2015
0,00000
0,00000
0,00000

2014
0,00000
0,00000
0,00000

ET

ET

32

ET

Erieesmärk

1 - Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turu parem korraldus

Tabel 2. EMKFi väljundnäitajad -5.1
Valitud asjakohased meetmed

Valdkondlik
eesmärk
01 - Artikkel 66. Tootmis- ja 03
turustuskavad
02
Artikkel
67. 03
Ladustamistoetus
03
Artikkel
68. 03
Turustusmeetmed
Valitud asjakohased meetmed
01 - Artikkel 66. Tootmis- ja turustuskavad
02 - Artikkel 67. Ladustamistoetus
03 - Artikkel 68. Turustusmeetmed

Erieesmärk

Väljundnäitaja

Lisatud
tulemusraamistikku

5.1 - Tootjaorganisatsioonid ja tootjaorganisatsioonide ühendused (arvuliselt), mis on
saanud toetust tootmis- ja turustuskavade jaoks
5.2 - Turustusmeetmete ja ladustamistoetuse alaste projektide arv


5.2 - Turustusmeetmete ja ladustamistoetuse alaste projektide arv

Valdkondlik eesmärk
03
03
03

Sihtväärtus
(2023)

Summaarne
väärtus

2018 2017

4,00

5,00

4,00 1,00

15,00

0,00

0,00 0,00

10,00

19,00 12,00 4,00

Väljundnäitaja
5.1 - Tootjaorganisatsioonid ja tootjaorganisatsioonide ühendused (arvuliselt), mis on saanud toetust tootmis- ja turustuskavade jaoks
5.2 - Turustusmeetmete ja ladustamistoetuse alaste projektide arv
5.2 - Turustusmeetmete ja ladustamistoetuse alaste projektide arv

2016 2015 2014
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3,00 0,00 0,00

2 - investeeringute soodustamine töötlemis- ja turustussektoris

Tabel 2. EMKFi väljundnäitajad -5.2
Valitud asjakohased meetmed
01 - Artikkel 69. Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemine

Valdkondlik eesmärk
03

Valitud asjakohased meetmed
01 - Artikkel 69. Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemine

Liidu prioriteet

Väljundnäitaja
5.3 - Töötlemise alaste projektide arv

Valdkondlik eesmärk
03

Lisatud tulemusraamistikku


Sihtväärtus (2023) Summaarne väärtus
2018 2017
65,00
27,00 27,00 0,00

Väljundnäitaja
5.3 - Töötlemise alaste projektide arv

2016
0,00

2015
0,00

2014
0,00

6 - Integreeritud merenduspoliitika rakendamise soodustamine

Tabel 1. EMKFi tulemusnäitajad - 6
Erieesmärk

ET

Tulemusnäitaja

Mõõtühik
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Sihtväärtus
(2023)

Summaarne
väärtus

2018

ET

Erieesmärk

Tulemusnäitaja

Mõõtühik

1
Integreeritud
merenduspoliitika
väljatöötamine ja rakendamine

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

%

Erieesmärk
1 - Integreeritud merenduspoliitika väljatöötamine ja
rakendamine

ET

Sihtväärtus
(2023)
5,00000

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

34

2017
0,00000

Summaarne
väärtus
0,00000

2016
0,00000

2015
0,00000

2018
0,00000

2014
0,00000

ET

Erieesmärk

1 - Integreeritud merenduspoliitika väljatöötamine ja rakendamine

Tabel 2. EMKFi väljundnäitajad -6.1
Valitud asjakohased meetmed
01 - Artikli 80 lõike 1 punkt a. Integreeritud mereseire

Valdkondlik
eesmärk
06

03 - Artikli 80 lõike1 punkt c. Teadmiste parandamine 06
merekeskkonna seisundi kohta

Väljundnäitaja
6.1 - Integreeritud mereseire alaste projektide arv
6.2 - Merekeskkonna kaitse ja merekeskkonnaalaste teadmiste
suurendamise alaste projektide arv

Lisatud
tulemusraamistikku



Sihtväärtus
(2023)

Summaarne
väärtus

2018 2017

2,00

2,00 2,00 0,00

2,00

8,00 8,00 0,00

Valitud asjakohased meetmed
Valdkondlik eesmärk Väljundnäitaja
2016 2015 2014
01 - Artikli 80 lõike 1 punkt a. Integreeritud mereseire
06
6.1 - Integreeritud mereseire alaste projektide arv
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 0,00 0,00 0,00
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Tabel 3. EMKFi finantsnäitajad
Liidu prioriteet
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
7 - Tehniline abi

Vahe-eesmärk
(2018)
5 797 500,00

Sihtväärtus
(2023)
24 027 211,00

Summaarne
väärtus
3 960 634,02

3 372 304,70

458 665,27

3 908 224,00

17 869 884,00

1 957 049,18

760 329,03

1 147 181,67

3 496 453,00
7 080 000,00
7 511 723,00
750 000,00

14 088 691,00
27 764 706,00
34 279 765,00
3 333 334,00

4 644 161,69
10 199 082,62
14 732 333,73
415 298,56
2 657 458,57

1 651 861,07
6 326 181,58
7 249 692,43
415 298,56
1 202 303,77

1 392 589,41
3 466 974,59
6 769 535,31
0,00
774 389,31

Liidu prioriteet
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
7 - Tehniline abi

ET
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2018

2016
129 664,05
49 538,48
1 599 711,21
405 926,45
713 105,99
0,00
680 765,49

2017

2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ET

3.3.

Finantsandmed

Tabel 4. EMKFi finantsandmed
Liidu prioriteet

Valitud erieesmärk

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

1
Kalanduse
mõju 06
vähendamine merekeskkonnale,
sealhulgas soovimatu püügi
vältimine ja vähendamine nii
palju kui võimalik

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

4 887 533,00

3 665 650,00

1 466 260,00

75,00%

Toetuse jaoks
väljavalitud
tegevuste jaoks
saadav riiklik
toetus kokku
(eurodes)
3 045 355,17
2 435 482,49

2
veeorganismide 06
mitmekesisuse ja ökosüsteemide
kaitsmine ja taastamine;

3 000 000,00

2 250 000,00

900 000,00

75,00%

1 103 907,00

1 103 907,00

36,80%

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

4
kalandusettevõtete, 03
sealhulgas
väikesemahulise
rannikupüügilaevastiku
konkurentsivõime ja elujõulisuse
suurendamine ning ohutuse ja
töötingimuste parandamine

754 311,00

565 733,00

226 293,20

75,00%

0,00

0,00

0,00%

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

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

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;
keskkonnateadlikkus;
osalemine
muudes bioloogilise mitmekesisuse ja
ökosüsteemi teenuste säilitamiseks ja
parandamiseks võetud meetmetes (+
artikli 44 lõige 6. Kalapüük sisevetel)
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)
01 - Artikkel 26. Innovatsioon (+
artikli 44 lõige 3. Kalapüük sisevetel)

5 066 667,00

3 800 000,00

75,00%

1 813 072,50

1 813 072,50

35,78%

02 - Artikkel 28. Teadlaste ja kalurite

6 266 667,00

4 700 000,00

75,00%

5 833 013,00

5 833 013,00

93,08%

ET

5

-

Tehnoloogilise

Valdkondlik Meede
eesmärk

arengu, 03

Avaliku sektori EMKFi panus EMKFi toetusest EMKFi
toetus kokku (eurodes)
kliimameetmetele kaasrahastamismäär
(eurodes)
antav
toetus (%)
(eurodes)

37

Toetuse
jaoks
väljavalitud
rahastamiskõlblikud
kulud
kokku
(eurodes)

Valitud
tegevustega
kaetud
osa
kogueraldisest
(%)
49,83%

ET

Liidu prioriteet

Valitud erieesmärk

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

innovatsiooni,
sealhulgas
energiatõhususe suurendamise ja
teadmiste
edasiandmise
tõhustamise toetamine

partnerlused (+ artikli 44 lõige 3.
Kalapüük sisevetel)

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

4 033 333,00

3 025 000,00

3 025 000,00

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

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

18 700,00

9 350,00

9 350,00

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

01 - Artikkel 47. Innovatsioon

2 000 000,00

2 - vesiviljelusega seotud 03
ettevõtete, 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

3
veeorganismide 06
mitmekesisuse ja ökosüsteemide
kaitsmine ja taastamine ning
vesiviljelusega
seotud
ökosüsteemide
arvukuse
suurendamine ja ressursitõhusa
vesiviljeluse edendamine
3
veeorganismide 06
mitmekesisuse ja ökosüsteemide
kaitsmine ja taastamine ning
vesiviljelusega
seotud
ökosüsteemide
arvukuse
suurendamine ja ressursitõhusa

ET

Valdkondlik Meede
eesmärk

Avaliku sektori EMKFi panus EMKFi toetusest EMKFi
toetus kokku (eurodes)
kliimameetmetele kaasrahastamismäär
(eurodes)
antav
toetus (%)
(eurodes)

Toetuse
jaoks
väljavalitud
rahastamiskõlblikud
kulud
kokku
(eurodes)

Toetuse jaoks
väljavalitud
tegevuste jaoks
saadav riiklik
toetus kokku
(eurodes)

Valitud
tegevustega
kaetud
osa
kogueraldisest
(%)

75,00%

555 640,31

277 820,17

6,89%

50,00%

65 445,79

19 632,99

104,99%

1 500 000,00

75,00%

1 639 931,95

1 639 931,95

82,00%

4 620 815,00

3 465 611,00

75,00%

4 320 000,00

4 320 000,00

93,49%

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

4 179 185,00

3 134 389,00

75,00%

0,00

0,00

0,00%

03 - Artikkel 51. Vesiviljelusalade
potentsiaali suurendamine

5 869 884,00

4 402 413,00

75,00%

0,00

0,00

0,00%

38

1 760 965,20

ET

Liidu prioriteet

Valitud erieesmärk

edendamine.
2 - Keskkonnasäästliku,
ressursitõhusa,
uuendusliku,
konkurentsivõimelise ja
teadmistel
põhineva
vesiviljeluse
edendamine.
3
Ühise
kalanduspoliitika
rakendamise
soodustamine
3
Ühise
kalanduspoliitika
rakendamise
soodustamine

vesiviljeluse edendamine
5 - kutsealase koolituse, uute 08
kutseoskuste ja elukestva õppe
arendamine

4 Tööhõive
territoriaalse
ühtekuuluvuse
suurendamine

ja

4 Tööhõive
territoriaalse
ühtekuuluvuse
suurendamine

ja

5 Turustuse ja
töötlemise soodustamine

ET

Valdkondlik Meede
eesmärk

Avaliku sektori EMKFi panus EMKFi toetusest EMKFi
toetus kokku (eurodes)
kliimameetmetele kaasrahastamismäär
(eurodes)
antav
toetus (%)
(eurodes)

Toetuse
jaoks
väljavalitud
rahastamiskõlblikud
kulud
kokku
(eurodes)

Toetuse jaoks
väljavalitud
tegevuste jaoks
saadav riiklik
toetus kokku
(eurodes)

Valitud
tegevustega
kaetud
osa
kogueraldisest
(%)

01 - Artikkel 50. Inimkapitali ja
suhtevõrgustike edendamine

1 200 000,00

900 000,00

75,00%

1 121 880,00

1 121 880,00

93,49%

1 - Teadusteabe täiustamine ja 06
kogumine
ning
andmete
kogumine ja haldamine

01 - Artikkel 77. Andmete kogumine

7 035 510,00

5 628 408,00

80,00%

4 670 000,00

4 670 000,00

66,38%

2 - Seire, kontrolli ja õigus- ja
haldusnormide täitmise tagamise
toetamine,
suurendades
institutsioonilist suutlikkust ja
avaliku halduse tulemuslikkust
täiendavat
halduskoormust
tekitamata
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
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
1
Kalapüügija
vesiviljelustoodete turu parem
korraldus

06

01 - Artikkel 76.
õigusnormide täitmine

ja

7 053 181,00

6 026 434,00

0,00

85,44%

3 648 109,60

3 648 109,60

51,72%

08

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

25 058 824,00

21 300 000,00

8 520 000,00

85,00%

19 607 783,67

14 311 947,54

57,11%

08

03 - Artikkel 64. Koostöö

2 705 882,00

2 300 000,00

85,00%

888 819,42

740 188,05

27,35%

03

01 - Artikkel
turustuskavad

2 500 000,00

1 875 000,00

75,00%

1 519 153,85

1 055 871,97

42,23%

66.

Kontroll

Tootmis-

ja

39

ET

Liidu prioriteet

Valitud erieesmärk

5 Turustuse ja 1
Kalapüügija
töötlemise soodustamine vesiviljelustoodete turu parem
korraldus
5 Turustuse ja 1
Kalapüügija
töötlemise soodustamine vesiviljelustoodete turu parem
korraldus
5 Turustuse ja 2 - investeeringute soodustamine
töötlemise soodustamine töötlemis- ja turustussektoris
6 Integreeritud 1
Integreeritud
merenduspoliitika
merenduspoliitika
rakendamise
väljatöötamine ja rakendamine
soodustamine
6 Integreeritud 1
Integreeritud
merenduspoliitika
merenduspoliitika
rakendamise
väljatöötamine ja rakendamine
soodustamine
7 - Tehniline abi
1 - Tehniline abi

Valdkondlik Meede
eesmärk

Valitud
tegevustega
kaetud
osa
kogueraldisest
(%)

1 054 076,00

1 054 076,00

03

03 - Artikkel 68. Turustusmeetmed

5 333 333,00

4 000 000,00

75,00%

1 711 000,00

1 025 000,00

19,22%

03

01 - Artikkel 69. Kalapüügi- ja
vesiviljelustoodete töötlemine
01 - Artikli 80 lõike 1 punkt a.
Integreeritud mereseire

25 392 356,00

19 044 267,00

75,00%

20 981 551,99

16 354 057,23

64,41%

1 659 901,00

1 244 925,00

75,00%

1 462 000,00

1 462 000,00

88,08%

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

1 673 433,00

1 255 075,00

502 030,00

75,00%

1 556 286,00

1 556 286,00

93,00%

01 - Artikkel 78. Liikmesriikide
algatusel antav tehniline abi

7 765 450,00

5 824 087,00

0,00

75,00%

3 425 825,72

3 425 825,72

44,12%

129 129 041,00 100 970 418,00

16 409 898,40

78,19%

79 914 740,67

67 759 990,91

52,47%

06

Liidu prioriteet

Valitud erieesmärk

Valdkondlik Meede
eesmärk

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

1 - Kalanduse mõju vähendamine 06
merekeskkonnale,
sealhulgas
soovimatu püügi vältimine ja
vähendamine nii palju kui
võimalik
2
veeorganismide 06
mitmekesisuse ja ökosüsteemide
kaitsmine ja taastamine;

100,00%

Toetuse jaoks
väljavalitud
tegevuste jaoks
saadav riiklik
toetus kokku
(eurodes)
945 964,70
945 964,70

02 - Artikkel 67. Ladustamistoetus

06

0,00

Toetuse
jaoks
väljavalitud
rahastamiskõlblikud
kulud
kokku
(eurodes)

03

Kokku

ET

Avaliku sektori EMKFi panus EMKFi toetusest EMKFi
toetus kokku (eurodes)
kliimameetmetele kaasrahastamismäär
(eurodes)
antav
toetus (%)
(eurodes)

Toetuse
jaoks
väljavalitud
tegevuste
raames
kliimameetmetele
antav
toetus
(eurodes)

Toetusesaajate
poolt
korraldusasutusele
deklareeritud
rahastamiskõlblikud
kulud kokku (eurodes)

Toetusesaajate
poolt
korraldusasutusele
deklareeritud
rahastamiskõlblikud
avaliku sektori kulud
kokku (eurodes)

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

730 644,75

2 452 910,77

1 962 327,27

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;

331 172,10

130 602,63

130 602,63

40

89,74%

Toetusesaajate poolt
kogueraldises
deklareeritud
rahastamiskõlblike
avaliku
sektori
kogukulude osakaal
(%)

Toetusesaajate
poolt Valitud
korraldusasutusele
tegevuste
deklareeritud
arv
rahastamiskõlblike
avaliku
sektori
kogukulude
raames
kliimameetmetele
antav toetus (eurodes)
40,15
588 698,18
63

4,35

39 180,79

14

ET

Liidu prioriteet

Valitud erieesmärk

Valdkondlik Meede
eesmärk

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

4 - kalandusettevõtete, sealhulgas 03
väikesemahulise
rannikupüügilaevastiku
konkurentsivõime ja elujõulisuse
suurendamine ning ohutuse ja
töötingimuste parandamine

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

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

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

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

ET

Toetusesaajate
poolt
korraldusasutusele
deklareeritud
rahastamiskõlblikud
kulud kokku (eurodes)

Toetusesaajate
poolt
korraldusasutusele
deklareeritud
rahastamiskõlblikud
avaliku sektori kulud
kokku (eurodes)

Toetusesaajate poolt
kogueraldises
deklareeritud
rahastamiskõlblike
avaliku
sektori
kogukulude osakaal
(%)

0,00

0,00

0,00

0,00

282 480,66

282 480,66

5,58

6

1 208 249,07

1 208 249,07

19,28

1

208 365,13

0,00

0,00

0,00

0,00

1

9 816,49

52 510,58

15 752,43

84,24

7 876,21

17

390 764,26

390 764,26

19,54

keskkonnateadlikkus; osalemine muudes
bioloogilise
mitmekesisuse
ja
ökosüsteemi teenuste säilitamiseks ja
parandamiseks võetud meetmetes (+
artikli 44 lõige 6. Kalapüük sisevetel)
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)
01 - Artikkel 26. Innovatsioon (+ artikli
44 lõige 3. Kalapüük sisevetel)

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)

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

1 - Tehnoloogilise arengu, 03
innovatsiooni
ja
teadmiste
edasiandmise
tõhustamise

Toetuse
jaoks
väljavalitud
tegevuste
raames
kliimameetmetele
antav
toetus
(eurodes)

01 - Artikkel 47. Innovatsioon

41

Toetusesaajate
poolt Valitud
korraldusasutusele
tegevuste
deklareeritud
arv
rahastamiskõlblike
avaliku
sektori
kogukulude
raames
kliimameetmetele
antav toetus (eurodes)

0,00

0

4

ET

Liidu prioriteet

Valitud erieesmärk

konkurentsivõimelise ja
teadmistel
põhineva
vesiviljeluse
edendamine.
2 - Keskkonnasäästliku,
ressursitõhusa,
uuendusliku,
konkurentsivõimelise ja
teadmistel
põhineva
vesiviljeluse
edendamine.
2 - Keskkonnasäästliku,
ressursitõhusa,
uuendusliku,
konkurentsivõimelise ja
teadmistel
põhineva
vesiviljeluse
edendamine.
2 - Keskkonnasäästliku,
ressursitõhusa,
uuendusliku,
konkurentsivõimelise ja
teadmistel
põhineva
vesiviljeluse
edendamine.
2 - Keskkonnasäästliku,
ressursitõhusa,
uuendusliku,
konkurentsivõimelise ja
teadmistel
põhineva
vesiviljeluse
edendamine.
3
Ühise
kalanduspoliitika
rakendamise
soodustamine
3
Ühise
kalanduspoliitika
rakendamise
soodustamine

toetamine

4

-

ET

Tööhõive

Valdkondlik Meede
eesmärk

Toetuse
jaoks
väljavalitud
tegevuste
raames
kliimameetmetele
antav
toetus
(eurodes)

Toetusesaajate
poolt
korraldusasutusele
deklareeritud
rahastamiskõlblikud
kulud kokku (eurodes)

Toetusesaajate
poolt
korraldusasutusele
deklareeritud
rahastamiskõlblikud
avaliku sektori kulud
kokku (eurodes)

Toetusesaajate poolt
kogueraldises
deklareeritud
rahastamiskõlblike
avaliku
sektori
kogukulude osakaal
(%)

Toetusesaajate
poolt Valitud
korraldusasutusele
tegevuste
deklareeritud
arv
rahastamiskõlblike
avaliku
sektori
kogukulude
raames
kliimameetmetele
antav toetus (eurodes)

2 - vesiviljelusega seotud 03
ettevõtete, 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

1 002 397,50

1 002 397,50

21,69

1

3
veeorganismide 06
mitmekesisuse ja ökosüsteemide
kaitsmine ja taastamine ning
vesiviljelusega
seotud
ökosüsteemide
arvukuse
suurendamine ja ressursitõhusa
vesiviljeluse edendamine
3
veeorganismide 06
mitmekesisuse ja ökosüsteemide
kaitsmine ja taastamine ning
vesiviljelusega
seotud
ökosüsteemide
arvukuse
suurendamine ja ressursitõhusa
vesiviljeluse edendamine
5 - kutsealase koolituse, uute 08
kutseoskuste ja elukestva õppe
arendamine

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

0

0,00

0,00

0,00

397 042,43

397 042,43

33,09

1

1 - Teadusteabe täiustamine ja 06
kogumine
ning
andmete
kogumine ja haldamine

01 - Artikkel 77. Andmete kogumine

3 586 722,12

3 586 722,12

50,98

2

2 - Seire, kontrolli ja õigus- ja 06
haldusnormide täitmise tagamise
toetamine,
suurendades
institutsioonilist suutlikkust ja
avaliku halduse tulemuslikkust
täiendavat
halduskoormust
tekitamata
ja 1 - Majanduskasvu, sotsiaalse 08

03 - Artikkel 51. Vesiviljelusalade
potentsiaali suurendamine

0,00

01 - Artikkel 50. Inimkapitali ja
suhtevõrgustike edendamine

01 - Artikkel 76.
õigusnormide täitmine

02

-

Artikkel

Kontroll

63.

0,00

0

ja

0,00

929 850,47

929 850,47

13,18

0,00

14

Kohalike

4 866 062,16

11 324 198,22

8 237 769,16

32,87

2 800 841,51

462
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Liidu prioriteet

Valitud erieesmärk

territoriaalse
ühtekuuluvuse
suurendamine

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
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
1
Kalapüügija
vesiviljelustoodete turu parem
korraldus
1
Kalapüügija
vesiviljelustoodete turu parem
korraldus
1
Kalapüügija
vesiviljelustoodete turu parem
korraldus
2 - investeeringute soodustamine
töötlemis- ja turustussektoris
1
Integreeritud
merenduspoliitika väljatöötamine
ja rakendamine

4 Tööhõive
territoriaalse
ühtekuuluvuse
suurendamine

ja

5 Turustuse ja
töötlemise soodustamine
5 Turustuse ja
töötlemise soodustamine
5 Turustuse ja
töötlemise soodustamine
5 Turustuse ja
töötlemise soodustamine
6 Integreeritud
merenduspoliitika
rakendamise
soodustamine
6 Integreeritud
merenduspoliitika
rakendamise
soodustamine
7 - Tehniline abi

ET

Valdkondlik Meede
eesmärk

Toetuse
jaoks
väljavalitud
tegevuste
raames
kliimameetmetele
antav
toetus
(eurodes)

arengustrateegiate rakendamine
jooksvad kulud ja elavdamine)

03 - Artikkel 64. Koostöö

03

01 - Artikkel
turustuskavad

03

02 - Artikkel 67. Ladustamistoetus

03

03 - Artikkel 68. Turustusmeetmed

03

01 - Artikkel 69. Kalapüügi- ja
vesiviljelustoodete töötlemine
01 - Artikli 80 lõike 1 punkt a.
Integreeritud mereseire

06

Tootmis-

Toetusesaajate
poolt
korraldusasutusele
deklareeritud
rahastamiskõlblikud
avaliku sektori kulud
kokku (eurodes)

Toetusesaajate poolt
kogueraldises
deklareeritud
rahastamiskõlblike
avaliku
sektori
kogukulude osakaal
(%)

Toetusesaajate
poolt Valitud
korraldusasutusele
tegevuste
deklareeritud
arv
rahastamiskõlblike
avaliku
sektori
kogukulude
raames
kliimameetmetele
antav toetus (eurodes)

623 630,26

514 761,66

19,02

65

817 132,79

573 805,37

22,95

14

752 451,33

752 451,33

71,38

1 118 859,19

670 136,21

12,57

19

15 528 004,26

12 542 950,53

49,40

27

0,00

0,00

0,00

2

(k.a

08

66.

Toetusesaajate
poolt
korraldusasutusele
deklareeritud
rahastamiskõlblikud
kulud kokku (eurodes)

ja
0,00

0,00

3

1
Integreeritud 06
merenduspoliitika väljatöötamine
ja rakendamine

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

466 885,80

257 000,00

257 000,00

15,36

77 100,00

8

1 - Tehniline abi

01 - Artikkel 78. Liikmesriikide
algatusel antav tehniline abi

0,00

2 189 952,00

2 189 952,00

28,20

0,00

10

43

ET

Liidu prioriteet

Valitud erieesmärk

Valdkondlik Meede
eesmärk

Toetuse
jaoks
väljavalitud
tegevuste
raames
kliimameetmetele
antav
toetus
(eurodes)

Toetusesaajate
poolt
korraldusasutusele
deklareeritud
rahastamiskõlblikud
kulud kokku (eurodes)

Toetusesaajate
poolt
korraldusasutusele
deklareeritud
rahastamiskõlblikud
avaliku sektori kulud
kokku (eurodes)

6 612 946,43

43 044 758,54

35 645 015,10

Kokku

ET
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Toetusesaajate poolt
kogueraldises
deklareeritud
rahastamiskõlblike
avaliku
sektori
kogukulude osakaal
(%)

Toetusesaajate
poolt Valitud
korraldusasutusele
tegevuste
deklareeritud
arv
rahastamiskõlblike
avaliku
sektori
kogukulude
raames
kliimameetmetele
antav toetus (eurodes)
27,60
3 513 696,69
734

ET

Tabel 5. Väljaspool programmipiirkonda toimunud tegevuse kulud
1303/2013 artikkel 70)
Liidu prioriteet
Väljaspool programmipiirkonda
rakendatud
tegevuse
käigus
tekkinud, EMKFi vahendite
raames
rahastamiskõlblikud
kulud, mille toetusesaaja on
deklareerinud korraldusasutusele
(eurodes)
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
7 - Tehniline abi
RAKENDUSKAVA
KOKKU

ET
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(määruse (EL) nr
Osakaal
liidu
prioriteedile
EMKFist
eraldatud
toetusest
programmi
vastuvõtmise ajal
(%)

148 433,22

0,63%

215 405,51

0,83%

363 838,73

0,36%

ET

4.

PROGRAMMI TULEMUSLIKKUST MÕJUTAVAD PROBLEEMID JA VÕETUD PARANDUSMEETMED

4.1.

Eeltingimuste täitmiseks võetud meetmed (määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 50 lõige 4)

Tabel 6. EMKFile eriomaste eeltingimuste täitmiseks võetud meetmed
Valdkondlikud eeltingimused, mida ei ole täidetud kas
üldse või osaliselt

ET

Täitmata
kriteeriumid

Võetavad
meetmed

Tähtaeg

Täitmise eest vastutavad
asutused

46

Tähtajaks
meede

lõpuleviidud

Täidetud
kriteeriumid

Ülejäänud meetmete
eeldatav kuupäev

täieliku

rakendamise

Märkused

ET

4.2.
Programmi tulemuslikkust mõjutavad probleemid ja võetud parandusmeetmed (määruse
(EL) nr 1303/2013 artikli 50 lõige 2)
Väljundnäitajate saavutustaseme hindamisel on lähtutud võimalusest võtta arvesse ka rakendamisel olevad
projektid (lisaks lõpetatud projektidele). Parandusmeetmed on kajastatud vaid nende meetmete puhul, kus
väljundnäitajate saavutustase jäi allapoole seatud eesmärgist (kuigi hindamise aluseks võeti nii lõpetatud
kui rakendamisel olevad projektid). Meetmed, mille puhul väljundnäitajate 2018. aastaks seatud vaheeesmärgid jäid saavutamata:
1. „Kalalaeva energiatõhususe parendamise ja kliimamuutuste leevendamise toetus“ (art 41 lg 1) – on
seotud väljundnäitajaga 1.7 „Energiatõhusust ja kliimamuutuste leevendamist käsitlevate
projektide arv“. Väljundnäitaja osas seatud eesmärgi (6 projekti) saavutustasemeks on 17% (1
heakskiidetud projekt; lõpetatud projekte ei ole);
2. „Tootlikud investeeringud vesiviljelusse“ (art 48 lg 1) ning „Vesiviljelusettevõtte negatiivse
keskkonnamõju vähendamise toetus“(art 48 lg 1 punktid: k, e, i ja j) on seotud väljundnäitajaga 2.2
„Vesiviljelusse tehtavaid tootmisega seotud investeeringuid käsitlevate projektide arv“.
Väljundnäitaja osas seatud eesmärgi (6 projekti) saavutustasemeks on 17% (1 heakskiidetud
projekt; lõpetatud projekte ei ole);
3. „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise ühisinvesteeringute toetus“ (art 69 lg 1 punkt c),
„Tootlikud investeeringud kalandus- ja vesiviljelustoodete töötlemisse“ (art 69 lg 1 punkt f),
„Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus“
(art 69 lg 1 punkt a) ning „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja
ressursisäästlikumaks muutmise toetus“ (art 69 lg 1 punkt a) on seotud väljundnäitajaga 5.3
„Töötlemise alaste projektide arv“. Väljundnäitaja osas seatud eesmärk (19 projekti) on ületatud
(27 heakskiidetud projekti).
4. „Merekeskkonnaalaste teadmiste parendamise toetus“ (art 80 lg 1 punkt c) on seotud
väljundnäitajaga 6.2 „Merekeskkonna kaitse ja merekeskkonnaalaste teadmiste suurendamise
alaste projektide arv“. Väljundnäitaja osas seatud eesmärk (1 projekt) on ületatud (8 heakskiidetud
projekti).

Meetme „Kalalaeva energiatõhususe parendamise ja kliimamuutuste leevendamise toetus“ nii
vahe-eesmärgid kui sihteesmärgid ei ole antud meetmes saavutatavad. Peamine põhjus eesmärkide
mitte saavutamises tuleneb delegeeritud aktis seatud piirangutest toetatavate tegevuste osas. Kuna
sektori huvi antud meetme osas nendel tingimustel on olematu, siis uusi taotlusvoore selles
meetmes ei planeerita ning meetme eelarvejääk suunatakse ümber samas teljes kolme meetme
vahel, milledeks on „Kalapüügi innovatsioonitoetus“, „Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse
ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus“ ning „Püügivahendi parendamise toetus“.
Meetme „Tootlikud investeeringud vesiviljelusse“ (art 48 lg 1) rakendamine toimub
finantsinstrumendi kaudu. Selleks oleme loonud vesiviljelustoodete tootmisega alustavate või
tegelevate ettevõtete investeerimislaenu. Sektoril poolne huvi antud laenutoote järele ei ole olnud
käesoleval perioodile piisavalt atraktiivne, kui seda programmperioodi alguses plaanisime. On küll
sõlmituid eelkokkuleppeid laenufondi haldajaga aga raha kasutusse ettevõtjate poolt ei ole

ET
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planeeritud mahus võetud. Oleme Euroopa Kalandusfondi (EKF) 2007-2013 vahenditest
rakendanud vesiviljeluse sektorile analoogset laenutoodet. Eelmisel EKF 2007-2013 perioodil oli
sellise laenu järele küllaltki suur nõudlus, kui esialgu prognoosida võis. Seetõttu suurendati EKF
2007-2013 perioodil ka fondi mahtu ca 5 miljoni euroni. Kuna sektoril on veel eelmisel perioodil
võetud laenukohustusi, siis täna veel ei kiputa uusi laene juurde võtma. Kuna EMKF 20014-2020
rakendamine on alles poole peal, võib EMKF-i teisel poolel tekkida siiski vajadus laenutoote
järele, kuna endiselt eksisteerib selles segmendis turutõrge.
Pikaajaliste ja suuremahuliste teadusprojektide õigeaegse elluviimise tagamiseks korraldab
korraldusasutus kohtumisi projektide rakendamisega seotud teaduasutustega, et jälgida toetuse
kasutamise kavas nimetatud tegevuste elluviimise tempot ning ajagraafikus püsimist.
Samuti vaadatakse üle meetmete rakendamise prioriteete ning muudetakse vajadusel meetme
tingimusi, et tõsta taotlemise aktiivsust ning muuta meetmed taotlejatele atraktiivsemaks.
Tulemusraamistiku täitmise ühe parandusmeetmena viis Maaeluministeerium läbi rakenduskava
muudatuse (rakenduskava muudatus kiideti Euroopa Komisjoni poolt heaks 21. juunil 2018.a).
Muudatusega võeti rakendatavate meetmete nimistust ning tulemusraamistikust välja madala
taotlemisaktiivsusega meede (Rannapüügilaeva energiatõhususe parendamise toetus). Samuti
eemaldati tulemusraamistikust näitaja 1.8 „Mootorite asendamine ja ajakohastamine“.

ET
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5.

TEAVE RASKETE ÕIGUSRIKKUMISTE JA VÕETUD PARANDUSMEETMETE KOHTA (MÄÄRUSE (EL)
NR 508/2014 ARTIKLI 114 LÕIGE 2)
Teave artikli 10 lõikes 1 osutatud raskete õigusrikkumiste juhtude ja asjakohaste võetud meetmete kohta
ning artikli 10 lõikes 2 sätestatud tingimuste eiramise ja võetud parandusmeetmete kohta
Fondi toetuse taotlejale on pandud kohustus kinnitada, et taotleja järgib Euroopa Parlamendi ja nõukogu
määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõikes 1 nimetatud nõudeid ega ole pannud toime sama määruse
artikli 10 lõikes 3 nimetatud pettust. Vahendusasutuse (PRIA) tööprotseduur näeb ette iga projekti puhul
nii toetuse määramisel, maksmisel, kui ka järelkontrollis kontrollida vastavaid Karistusregistri kandeid,
saates päringu Karistusregistrisse. Taotluste menetleja kontrollib taotleja nime olemasolu
Karistusregistrist saadud päringu vastusest. Kui tegemist on artikli 10 lõike 1 punktides c ja d toodud
rikkumisega, siis taotluse vastuvõetamatuse ajavahemiku alguskuupäev on kuupäev, mil pädev
ametiasutus teeb otsuse õigusrikkumise kohta ja perioodi kestus võib olla 12 või 24 kuud. Kui nimetatud
rikkumised on tuvastatud, peab menetleja sellest teavitama kirjalikult ning taotluse vastuvõetamatuse
perioodi kestus märgitakse ära taotluse rahuldamata jätmise otsusel.
Aruandeaastal ei tuvastatud fondi toetuse taotlejatega seotud raskeid õigusrikkumisi.
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6.
TEAVE ARTIKLI 41 LÕIKE 8 JÄRGIMISEKS VÕETUD MEETMETE KOHTA (MÄÄRUSE (EL) NR
508/2014 ARTIKLI 114 LÕIGE 2)
Tuleb esitada kokkuvõte meetmetest, mis on võetud selleks, et toimida kooskõlas artikli 41 lõikega 8,
mille kohaselt väikesemahulise rannapüügi sektori käitajate poolt tehtud taotlusi käsitletakse prioriteedina,
kuni on välja makstud 60 % kogu riiklikust toetusest, sealhulgas andmed väikesemahulise rannapüügi
tegeliku osakaalu kohta vastavalt artikli 41 lõikele 2 rahastatavas tegevuses
Maaeluministeeriumi poolt töötati välja meede „Rannapüügilaeva energiatõhususe parendamise toetus“,
mille eesmärgiks on vähendada kalalaevade tegevuse käigus mõju kliimamuutusele ja investeeringud
kalalaevade energiatõhususe parandamiseks.
Toetust anti programmiperioodi 2014-2020 jooksul ühe rannapüügilaeva kohta ühel korral ning
tingimusel, et rannapüügilaeva ajakohastamise tulemusena ei suurene rannapüügilaeva mootori võimsus.
Toetust anti vaid alla 12-meetri pikkustele laevadele, mis kasutasid vaid passiivseid püügivahendeid nii
rannapüügis kui ka sisevetel.
Esimene ja ainus taotlusvoor toimus 2017. aastal ning taotlusvooru eelarve oli 200 000 eurot.
Kuid meede ei käivitunud ootuspäraselt – peamisteks põhjusteks olid väga madal toetusmäär ja
rannapüügisektori vähene investeerimisvõimekus. Olenemata asjaolust, et taotlusvoor oli avatud pea 8
kuud, esitati taotlusi toetussummas 19 632,99 euro eest (mis moodustab meetme kogueelarvest vaid
1,3%). Kuna vähese taotlemisaktiivsusega meede osutus suureks ohuks tulemusraamistiku täitmisele, siis
Maaeluministeerium rakenduskava muudatuse kaudu arvas meetme rakendatavate meetmete nimistust
välja ning eemaldas tulemusraamistikust näitaja 1.8 „Mootorite asendamine ja ajakohastamine“.
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7.
TEAVE MEETMETE KOHTA, MIS ON VÕETUD TOETUSESAAJATE NIMEDE AVALDAMISEKS
(MÄÄRUSE (EL) NR 508/2014 ARTIKLI 114 LÕIGE 2)
Võetud meetmete kokkuvõte tuleb esitada kooskõlas EMKFi määruse V lisaga, pöörates erilist tähelepanu
siseriiklikule õigusele, sealhulgas mis tahes füüsiliste isikute andmete avaldamise puhul kohaldatavatele
piirangutele
EMKF-ga seotud teavitustegevust viivad ellu Maaeluministeerium kui EMKF-i korraldusasutus, PRIA kui
EMKFi vahendusasutus ning Kalanduse Teabekeskus. Maaeluministeerium avalikustab veebilehel
toetusmeetemete avanemisega seotud pressiteated, asjakohased õigusaktid ja kontaktandmed ja muu
fondiga seotud info. Kord aastas esitatakse ülevaade EMKFi teavitustegevustest ka EMKFi seirekomisjoni
istungil. PRIA teavitab avalikkust toetuse taotlemise võimalustest ning tagab veebilehel oleva info
asjakohase, täpse ja aktuaalse teabe avalikustamise.
EMKF toetusesaajatega seonduv info on kättesaadav PRIA veebilehel
http://www.pria.ee/et/toetused/materjalid/kalandus/76. Veebilehel olevat infot uuendatakse iga kuu
alguses ning toetusesaajate kohta avaldatakse järgmised näitajad: taotluse nr, meetme nimetus,
algatusrühma nimi (IV prioriteedi puhul), toetusesaaja nimi, laeva sisenumber, toetuse saaja nimi,
toimingi nimi, toimingu kokkuvõte, toimingi alustamise/lõpetamise kuupäevad, toetuse määramise
kuupäev, määratud abikõlblik kulu, määratud toetuse summa, määratud toetise summa EMKF osa,
makstud summa, kulu abikõlblikkust tõendavate dokumentide säilitamise tähtaja algus (lõppmakse
kuupäev) ja lõpp, projekti rakendamise seis, tegevuskoha indeksa, riik, liidu prioriteet, versiooni kuupäev.
Kalanduse teabekeskuse tegevus toimub "Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014-2020 rakenduskava"
meetme 1.3 "Teadlaste ja kalurite koostöötoetus" ja meetme 2.6 "Teadlaste ja vesiviljelusettevõtjate
koostöötoetus" raames. Kalanduse teabekeskus aitab koordineerida kalandus- ning vesiviljelussektori,
kalureid koondavate organisatsioonide ning teadlaste koostööd, tellib ja koordineerib osapooltele huvi
pakkuvaid uuringuid ja katseprojekte. Teabekeskus kogub, analüüsib ja jagab kalamajanduslikku teavet,
infot vesiviljeluse, vesiviljelussaaduste töötlemise ja turustamise kohta ning avaldab koostöös teadlaste ja
ettevõtjatega kalandus- ja vesiviljelusalast infot. Teabekeskus teeb koostööd kohalike
kalanduspiirkondadega, võimaldades kohalikel algatusrühmadel saada igakülgset teavet ja abi
tegevusstrateegiate elluviimisel.
Avalikkusele suunatud suuremad meediaüritused aruandeaastal olid avatud kalasadamate päev,
kalanädal, Maamess.
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8.
NR

HINDAMISKAVAGA SEOTUD TEGEVUSED JA HINDAMISTULEMUSTE KOKKUVÕTE (MÄÄRUSE (EL)
508/2014 ARTIKLI 114 LÕIGE 2 JA MÄÄRUSE (EL) NR 1303/2013 ARTIKLI 50 LÕIGE 2)

Tuleb esitada kokkuvõte hindamiskava rakendamisel tehtu kohta, sealhulgas hindamiste tulemuste kohta
tehtud järeldused.
Tuleb esitada programmi eelmise majandusaasta kohta kättesaadavate kõigi hindamiste tulemuste
kokkuvõte ja märkida kasutatud hindamisaruannete nimetus ja vaatlusperiood.
Lisaks sellele tuleks siin esitada viited määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 54 lõike 4 kohaselt avalikkusele
kättesaadavaks tehtud hindamistele.
Seoses EMKF alusmääruse ning rakendusaktide jõustumise märkimisväärse hilinemisega ning sellest
tulenevalt fondi rakenduskava kinnitamise ning meetme määruste jõustumise edasi lükkumisega koostati
EMKF raames esimesed vahendite määramise otsused alles veebruaris 2016. Seega rakendus fond
võrreldes esialgselt plaanituga ligi 2 aastat hiljem. 31.12.2018 seisuga on rakendunud kõik prioriteetsed
suunad, taotlusvoorud on toimunud 22 meetmes, mille raames heaks kiidetud projektidest on 2018. a lõpu
seisuga jõutud lõpuni ellu viia 394, millest 295 projekti IV prioriteedis.
Tulenevalt eelpool toodust ei ole 2018. a lõpu seisuga veel eraldiseisvaid fondi rakendamise protsessi,
efektiivsuse ega mõju hindamisi toimunud.
Esimese põhjaliku hindamisena viiakse perioodil mai – september 2019 läbi IV prioriteedi meetmete
„Kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia rakendamine“ ja „Koostöötegevused“ vahehindamine,
mille eesmärgiks on analüüsida ja hinnata meetmete rakendamise vastavust rakenduskava eesmärkidele
kõikides kalanduspiirkondades ning meetmete tegevuste asjakohasust, tõhusust ja tulemuslikkust (sh
kohalike algatusrühmade tegevuse tõhusust kohalike arengustrateegiate elluviimisel). Hindamine on
jaotatud kaheks peamiseks osaks – uuringu esimeses osas analüüsitakse kohaliku arengustrateegia
elluviimist ning teises osas keskendutakse kohalike algatusrühmade tegevuste hindamisele.

Uuringu esimese osa tulemusena antakse hinnang järgmistele aspektidele:

ET

1.

EMKF rakenduskava prioriteedi ja eesmärkide saavutamine

2.

EMKF tulemusindikaatorite prognooside vastavus

3.

kohaliku arengu strateegia eesmärkide saavutamine

4.

toetuste mõju kohalikule kogukonnale

5.

toetuste mõju ettevõtlusele

6.

kohalike arengustrateegiate eesmärkide saavutamise prognoos
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Uuringu teise osa tulemusena antakse hinnang järgmistele aspektidele:
1.

strateegiate kommunikatsiooni tõhusus

2.

kohaliku algatusrühma haldussuutlikkus

3.

otsustusprotsesside sõltumatus ja läbipaistvus

4.

kohalike hindamiskomisjonide tegevus

5.

koostöötegevuste korraldamine

6.

seotud riigiasutuste tegevus

Analüüsile ning hinnangule tuginedes esitatakse ettepanekud tegevussuuna eesmärkide efektiivsemaks
saavutamiseks ja kohalike algatusrühmade töö tõhustamiseks strateegiate elluviimisel.
Korraldusasutus on alustanud ettevalmistusi uue eelarveperioodi EMKVF 2021-2027 rakenduskava
koostamiseks, mille raames alustatakse 2019. a teises pooles fondi rakenduskava eelhindamisega ning
viiakse läbi keskkonnamõjude strateegiline hindamine. Eelhindamise eesmärgiks on parandada
rakenduskava väljatöötamise ja rakendamise kvaliteeti, toimivust ja tõhusust läbi sõltumatu hindaja
antavate objektiivsete hinnangute ja soovituste, optimeerides seeläbi ka eelarvevahendite jaotumist.
Keskkonnamõjude strateegilise hindamise eesmärk on kaasa aidata tasakaalustatud, Euroopa Liidu ja Eesti
keskkonnapoliitikaga kooskõlas oleva rakenduskava koostamisele, mis võimaldaks EMKVF meetmete
tulemuslikku rakendamist Eestis.
Täiendavate hindamiste läbi viimise vajadus, ajakava, hindamiste täpsemad eesmärgid ja väljundid
otsustatakse jooksvalt iga järgneva aasta kohta. Vastavat hindamisplaani tutvustatakse iga-aastasel
seirekomisjoni istungil, mille raames antakse ülevaade ka hindamiste tulemustest.
Vastavalt hindamiskavale on korraldusasutus regulaarselt jälginud tulemusraamistikus toodud finantsning väljundnäitajate 2018.a vahe – eesmärkide täitmise poole liikumist, analüüsinud probleeme
indikaatorite puhul, mille sihtväärtuste saavutamine on küsitav ning otsinud olukorra parandamiseks
võimalikke lahendusi. Lähtudes Euroopa Komisjoni rakendusmääruses 2018/276 toodud võimalusest
võeti tulemusraamistikus väljundnäitajate vahe-eesmärkide saavutamise hindamisel lisaks lõpetatud
projektide arvule arvesse ka projekte, mille rakendamisega on alustatud, kuid mille raames ei ole kõiki
tegevusi veel ellu jõutud viia. Finantsnäitaja puhul on lisaks 2018. a lõpu seisuga Euroopa Komisjonile
esitatud maksetaotlustes sisalduvatele kuludele arvesse võetud ka 2019. aastal esitatud maksetaotluses
olevad kulud, mis on taotlejate poolt tehtud 2018. a jooksul. Ülevaade tulemusraamistiku vahe-eesmärkide
täitmisest on leitav seirearuande punktides 4.2 ja 15. Lähtudes tehtud analüüsist esitatakse käesoleva aasta
teises pooles Euroopa Komisjonile ettepanek tulemusreservi ümberjagamiseks prioriteetide vahel ning
korrigeeritakse vajadusel perioodi lõpuks seatud eesmärke.
Tulemusnäitajate 2023. aastaks seatud sihtväärtuse saavutamist hinnatakse iga-aastase Infosys aruande
ning fondi seirearuande andmete põhjal. Vastav hinnang on toodud käesoleva aruande peatükis 3.1 iga
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liidu prioriteedi kohta esitatud teabe osana.
Temaatilistesse eesmärkidesse panustamise tulemusi jälgitakse vastavalt vajadusele nö jooksvalt. 2018.a
lõpu seisuga on väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete ning kalandus- ja vesiviljelussektori
konkurentsivõime suurendamisel võetud kohustusi 62% ulatuses eesmärki panustatavast kogusummast,
väljamakseid on tehtud 33% ulatuses. Aasta varem olid vastavad näitajad 56% ja 17%. Kuna antud
eesmärki panustavad muuhulgas pikaajaliste projektidega innovatsioonitoetuse- ja teadlastega
koostöömeetmed, võib väljamaksete tempo kiirenemist oodata alles perioodi lõpufaasis.
Vähese CO2- heitega majandusele ülemineku toetamise eesmärki panustavad vastavalt rakenduskavale
kaks toetusmeedet, millest ühe, „Energiatõhusus ja kliimamuutuste leevendamine kalapüügil“ raames
esitati 2018. aastal toimunud esimese taotlusvooru käigus vaid 1 taotlus. Meede „Rannapüügilaeva
energiatõhususe parendamise toetus“ otsustati vähese taotlemisaktiivsuse tõttu rakenduskavast üldse välja
arvata. Seetõttu moodustavad nimetatud eesmärgi raames määratud vahendid vaid 7% seatud sihist ning
väljamakstud toetussumma jääb alla 1% eesmärgist.
Keskkonnakaitse ja ressursitõhususe edendamisel on määratud 42% eesmärki panustatavate vahendite
eelarevest, väljamaksete protsent on 20. Võrreldes 2017.a lõpu seisuga, mil vastavad näitajad olid 33% ja
10%, on küll märgata teatavat edasiminekut, kuid olulisemad edusammud eesmärgi täitmisel saavad
toimuma alles siis, kui on rakendunud kõik antud temaatilisse eesmärki panustavad II prioriteedi meetmed
ning suurenevad integreeritud merenduspoliitika pikaajaliste projektide väljamaksed.
Tööhõive edendamiseks ja tööjõu liikuvuse toetamiseks on vahendeid määratud 56% ulatuses lubatud
mahust ning väljamakstud 32% eelarvest. Järgmiste aastate jooksul peaks väljamaksete määr oluliselt
tõusma, kuna antud temaatilisse eesmärki panustavas meetmes „Kalanduspiirkondade kohaliku arengu
strateegia rakendamine“ on jooksvalt avatud taotlusvoor, kõrge taotlemisaktiivsus ning üldjuhul on
tegemist lühiajaliste projektidega.

Kliimamuutuseesmärkide saavutamise edusammud on kajastatud punktis 13. Kliimamuutuseesmärkidesse
panustab rakenduskava kohaselt 9 toetusmeedet, millest on 2018. a lõpu seisuga rakendunud 8.
Korraldusasutus peab fondi eesmärkide saavutamisel jätkuvalt oluliseks kalandussektori teavitamist ja
kaasamist. Kohalikud algatusrühmad korraldavad vähemalt kord aastas enne projektitoetuse taotluste
vastuvõtmise tähtaja algust piirkondlikke teabepäevi, kus tutvustatakse projektitoetuse taotlemise
võimalusi, sealhulgas toetatavaid tegevusi ja toetuse saamise nõudeid ning toetuse taotlemise tingimusi ja
korda.
Teadlaste ja kalurite koostöötoetuse meetme raames jätkab tegutsemist eelmisel eelarveperioodil loodud
Kalanduse teabekeskus, mille ülesandeks on koguda, analüüsida ja jagada kalamajanduslikku teavet, infot
vesiviljeluse, vesiviljelussaaduste töötlemise ja turustamise kohta ning avaldada koostöös teadlaste ja
ettevõtjatega kalandus- ja vesiviljelusalast infot. Teabekeskus teeb koostööd kohalike
kalanduspiirkondadega, võimaldades kohalikel algatusrühmadel saada igakülgset teavet ja abi
tegevusstrateegiate elluviimisel.
2019. a Eesti elanikkonna seas läbiviidud uuringu „Elanike teadlikkus Eesti Maaelu Arengukavast ja
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Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist“ andmetel on fondist kuulnud 14% elanikest, mida on praktiliselt
sama palju kui 2017. a ja 2018.a uuringus (vastavalt 14 ja 15%), kuid pisut vähem kui 2015. aastal (toona
20%).
Vastavalt nimetatud uuringu tulemustele teab elanikest 32%, et Eesti kalandussektorile antavaid toetusi
rahastavad Eesti riik ja EL koostöös (võrdluseks: põllumajandus- ja maaelutoetuste puhul teadis toetuste
rahastusallikaid 53% elanikest). Selgesuunalisi muutusi teadlikkuses kalandussektori toetuste
rahastusallikatest toimunud ei ole.
EMKF-ist antud toetuste kasulikkust Eesti kalandussektorile ei oska enam kui pooled (56%) elanikest
hinnata, 33% hindab nimetatud toetusi kasulikeks ja 11% kasututeks. Sarnased olid ka varasematel
aastatel läbiviidud uuringute tulemused. Esmakordselt küsiti elanikkonna arvamust toetuse kasulikkuse
kohta valdkonniti. Enim kasu leitakse olevat rannakalandusega seotud piirkondade arendamise toetamisest
(28%), kuid ka investeeringutest kalanduse konkurentsivõime tõstmisesse (22%). Harvem nähti
kasutegurit kalanduse keskkonnamõju vähendamise (9%) ning teaduse-või arendustegevuste toetamisest
(7%). Märkimisväärne osa küsitletutest (kolmandik) ei osanud toetuste kasutegurit valdkondade lõikes aga
üldse hinnata
Esmakordselt uuriti, milliste kanalite kaudu sooviksid inimesed saada infot kutselise kalanduse ja toetuste
kohta. Selgus, et 60% elanikkonnast puudub kutselise kalanduse ja toetuste osas huvi. Samas on aga aastaaastalt kasvanud osavõtt fondi vahenditest korraldatavast suurüritusest avatud kalasadamate päev.
Vastavalt uuringule on nimetatud üritusest kuulnud 53% elanikkonnast.
Teadlikkuse uuring täismahus on leitav veebilehel:
https://www.agri.ee/sites/default/files/content/uuringud/uuring-2019-mak-emkf.pdf.
Vahendid hindamiste läbiviimiseks nähakse ette fondi tehnilise abi meetme eelarves, mille raames
toetatakse muuhulgas ka rakenduskava eesmärkide elluviimisega ning toetuse andmise ja kasutamisega
seotud teabe- ja reklaammaterjalide soetamist ning väljaandmist, samuti toetuse andmist ja kasutamist
tutvustava veebilehe loomist ja uuendamist ning erinevate fondi tutvustavate ürituste ja tele- ning
raadiosaadete produtseerimist ja avaldamist.
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9.

KODANIKELE ESITATAV KOKKUVÕTE (MÄÄRUSE (EL) NR 1303/2013 ARTIKLI 50 LÕIGE 9)

Aastaaruannete kokkuvõte tehakse üldsusele kättesaadavaks ja laaditakse aruande juurde eraldi failis
lisana.

ET

56

ET

10.

ARUANDLUS RAHASTAMISVAHENDITE RAKENDAMISE KOHTA (MÄÄRUSE (EL) NR 1303/2013
ARTIKLI 46 LÕIGE 1)

I. Andmed programmi ja selle prioriteedi või meetme kohta, mille kaudu Euroopa struktuuri- ja
investeerimisfondidest (ESI fondidest) toetust antakse (määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 46
lõike 2 punkt a)
1. Prioriteetsed suunad või meetmed, millest rahastamisvahendit, sh fondifonde, ESI fondi
programmi raames toetatakse.
1.1. Prioriteetne suund, mille raames rahastamisvahendit ESI fondi
programmist toetatakse
2. Prioriteetse suuna või meetme raames rahastamisvahendit toetava(te) ESI EMKF
fondi(de) nimetus(ed)
3. Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 9 esimeses lõigus osutatud 03 - Väikeste ja
valdkondlik(ud) eesmärk(-märgid), mida rahastamisvahendist toetatakse
keskmise suurusega
ettevõtete ning
põllumajandussektori
(EAFRD puhul) ja
kalandus- ja
vesiviljelussektori
(EMKFi puhul)
konkurentsivõime
suurendamine
3.1. ESI fondide maksete summa, mis on rahastamislepingutes eraldatud
3 000 000,00
väljal 3 valitud individuaalseks valdkondlikuks eesmärgiks (valikuline)
4. Muud ESI fondi programmid, millest rahastamisvahendisse makseid tehakse
4.1. Iga muu ESI fondi programmi, millest rahastamisvahendisse makseid
tehakse, ühtne tunnuskood
30. Eelhindamise lõpuleviimise kuupäev
18.06.2014
31. Rahastamisvahendit rakendavate asutuste valimine
31.1. Kas valimis- või määramisprotsess on käivitatud
Jah
II. Rahastamisvahendi ja rakenduskorra kirjeldus (määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 46 lõike 2
punkt b)
5. Rahastamisvahendi nimetus
Kala töötlemisega
alustavate või
tegelevate ettevõtete
pikaajaline
investeerimislaen
6. Rahastamisvahendi ametlik aadress/tegevuskoht (riik ja linn)
Viljandi, Eesti
7. Rakenduskord
7.1. Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 38 lõike 1 punktis a osutatud liidu
tasandil loodud rahastamisvahendid, mida komisjon juhib otse või kaudselt,
ning mida toetatakse ESI fondi programmi maksetega
7.1.1. Liidu tasandi rahastamisvahendi nimetus
7.2. Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 38 lõike 1 punktis b osutatud riiklikul, Rakendusülesannete
piirkondlikul,
riikidevahelisel
või
piiriülesel
tasandil
loodud usaldamine mõnele
rahastamisvahend, mida juhib korraldusasutus või mida juhitakse tema muule avalikvastutusel ning mida toetatakse ESI fondi programmi maksetega määruse õiguslikule või
(EL) nr 1303/2013 artikli 38 lõike 4 punktide a, b, c ja d kohaselt
eraõiguslikule
asutusele
7.3. Rahastamisvahend, mille puhul on korraldusasutuse osalus
kombineeritud EIP finantstoodetega Euroopa Strateegiliste Investeeringute
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Fondi raames kooskõlas artikliga 39a, nagu on osutatud artikli 38 lõike 1
punktis c
8. Rahastamisvahendi tüüp
Fondifond
10. Rahastamisvahendi õiguslik staatus vastavalt määruse (EL) nr 1303/2013
artikli 38 lõikele 6 ja artikli 39a lõike 5 punktile b (ainult artikli 38 lõike 1
punktides b ja c osutatud rahastamisvahendite puhul): rakendusasutuse või
korraldusasutuse nimel finantseerimisasutuses avatud usalduskonto või
eraldiseisev rahastamisblokk
III. Andmed selliseid rahastamisvahendeid rakendavate asutuste ja vastavalt asjaoludele
fondifonde rakendavate asutuste kohta, nagu on osutatud määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 38
lõike 1 punktides a, b ja c (määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 46 lõike 2 punkt c)
11. Rahastamisvahendit rakendav asutus
11.1. Rakendava asutuse liik vastavalt määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 38 Avalik-õiguslik või
lõikele 4 ja artikli 39a lõikele 5: olemasolev või äsja loodud õigussubjekt, kes eraõiguslik isik
on
pühendunud
rahastamisvahendi
rakendamisele;
Euroopa
Investeerimispank;
Euroopa
Investeerimisfond;
rahvusvaheline
finantsinstitutsioon, milles liikmesriigil on osalus; riigi omandis olev pank
või asutus, mis on asutatud juriidilise isikuna ja tegutseb kutseliselt
finantseerimisvaldkonnas;
avalik-õiguslik
või
eraõiguslik
isik;
korraldusasutus, kes täidab rakendusülesandeid otse (ainult laenude või
garantiide puhul)
11.1.1. Rahastamisvahendit rakendava asutuse nimi
Maaelu Edendamise
SA
11.1.2. Rahastamisvahendit rakendava asutuse ametlik aadress/tegevuskoht Oru 21, 71003
(riik ja linn)
Viljandi, Eesti
12. Rahastamisvahendit rakendava asutuse valimise menetlus: hankelepingu
sõlmimine; muu menetlus
12.1. Rahastamisvahendit rakendava asutuse valimise muu menetluse
kirjeldus
13.
Rahastamisvahendit
rakendava
asutusega
rahastamislepingu
23.01.2017
allkirjastamise kuupäev
IV. Programmist rahastamisvahendisse tehtud maksete kogusumma prioriteetide või meetmete
kaupa ning kantud halduskulud või makstud haldustasud (määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 46
lõike 2 punktid d ja e)
14. Rahastamislepingus sätestatud programmi maksete kogusumma (eurodes)
4 000 000,00
14.1. millest ESI fondide maksed (eurodes)
3 000 000,00
14.1.1. millest ERDFi maksed (eurodes) (valikuline)
14.1.2. millest ühtekuuluvusfondi maksed (eurodes) (valikuline)
14.1.3. millest ESFi maksed (eurodes) (valikuline)
14.1.4. millest EAFRD maksed (eurodes) (valikuline)
14.1.5. millest EMKFi maksed (eurodes) (valikuline)
3 000 000,00
15. Rahastamisvahendisse tehtud programmi maksete kogusumma (eurodes)
4 000 000,00
15.1. millest ESI fondide maksete summa (eurodes)
3 000 000,00
15.1.1. millest ERDF maksed (eurodes)
15.1.2. millest ühtekuuluvusfondi maksed (eurodes)
15.1.3. millest ESF maksed (eurodes)
15.1.4. millest EAFRD maksed (eurodes)
15.1.5. millest EMKFi maksed (eurodes)
3 000 000,00
15.2. millest riikliku kaasfinantseerimise kogusumma (eurodes)
1 000 000,00
15.2.1. millest riigi avaliku sektori finantseeringu kogusumma (eurodes)
1 000 000,00
15.2.2. millest riigi erasektori finantseeringu kogusumma (eurodes)
16. Rahastamisvahendisse tehtud programmi maksete kogusumma noorte
tööhõive algatuse raames (eurodes)
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17. Programmi maksetest halduskuludeks või haldustasudeks välja makstud
6 196,00
summa (eurodes)
17.1. millest baastasu (eurodes)
4 083,00
17.2. millest tulemustasu (eurodes)
2 113,00
21. Rahastamisvahendisse tehtavad sissemaksed maa ja/või kinnisvara näol
vastavalt määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 37 lõikele 10 (ainult lõpparuande
puhul) (eurodes)
VI. Rahastamisvahendi tulemuslikkus, sealhulgas edusammud selle loomisel ning
rahastamisvahendeid rakendavate asutuste (sh fondifonde rakendava asutuse) valimisel
((määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 46 lõike 2 punkt f)
32. Teave selle kohta, kas rahastamisvahend oli aruandeaasta lõpus veel
Jah
toimiv
32.1. Kui rahastamisvahend ei olnud aruandeaasta lõpus toimiv, siis
likvideerimise kuupäev
VII. ESI fondide toetusest rahastamisvahendisse kogunenud intress ja muud tulud,
programmivahendid, mis on rahastamisvahendi jaoks investeeringutest tagasi makstud, nagu on
osutatud artiklites 43 ja 44, artiklis 43a osutatud diferentseeritud kohtlemiseks kasutatavad
summad ning omakapitaliinvesteeringute väärtus võrreldes eelnevate aastatega (määruse (EL)
nr 1303/2013 artikli 46 lõike 2 punktid g ja i)
35. Intressid ja muud tulud, mis on ESI fondide toetusega
65 411,00
rahastamisvahendisse kogunenud (eurodes)
37. ESI fondidega seotud vahendid, mida on kasutatud kooskõlas artikliga 44
ja 43a
37.1 millest summad (eurodes), mis on diferentseeritud kohtlemise raames
0,00
makstud investoritele, kes toimivad vastavalt turumajanduse põhimõttele ja
pakuvad rahastamisvahendile ESI fondidest antavale toetusele ekvivalentseid
vahendeid või kes kaasinvesteerivad lõppsaajate tasandil
37.2. millest summad (eurodes), mis on makstud tekkinud halduskulude
0,00
hüvitamiseks ja rahastamisvahendi haldustasudeks (eurodes)
37.3 millest summad (eurodes), et katta ESI fondidest rahastamisvahendi
jaoks antava toetuse nimiväärtuse vähenemist, mis tuleneb negatiivsest
intressist, kui selline vähenemine esineb hoolimata rahastamisvahendeid
rakendavate asutuste aktiivsest rahavoogude juhtimisest
VIII. Rahastamisvahendist tehtud investeeringute kavandatud võimendava mõju saavutamisel
tehtud edusammud ning investeeringute ja osaluste väärtus (määruse (EL) nr 1303/2013
artikli 46 lõike 2 punkt h)
38. Rahastamisvahendisse väljastpoolt ESI fonde kogutud muude maksete kogusumma
(eurodes)
38.1. Rahastamisvahendisse muude, väljastpoolt ESI fonde tehtud maksete
1 000 000,00
kogusumma, mis on seotud rahastamisvahendit rakendava asutusega sõlmitud
lepinguga (eurodes)
38.1A. EIP finantstoote raames tehtud maksed, mis on ette nähtud
rahastamisvahendit rakendava asutusega sõlmitud rahastamislepingus (ainult
artikli 38 lõike 1 punktis c osutatud vahendite puhul) (eurodes)
38.2. Rahastamisvahendisse väljastpoolt ESI fonde tehtud muude maksete
1 000 000,00
kogusumma (eurodes)
38.2.1. millest avaliku sektori maksed (eurodes)
1 000 000,00
38.2.2. millest erasektori maksed (eurodes)
38.2A. EIP finantstoote raames rahastamisvahendile tehtud makse (ainult
artikli 38 lõike 1 punktis c osutatud vahendite puhul) (eurodes)
I. Andmed programmi ja selle prioriteedi või meetme kohta, mille kaudu Euroopa struktuuri- ja
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investeerimisfondidest (ESI fondidest) toetust antakse (määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 46
lõike 2 punkt a)
1. Prioriteetsed suunad või meetmed, millest rahastamisvahendit, sh fondifonde, ESI fondi
programmi raames toetatakse.
1.1. Prioriteetne suund, mille raames rahastamisvahendit ESI fondi
programmist toetatakse
2. Prioriteetse suuna või meetme raames rahastamisvahendit toetava(te) ESI EMKF
fondi(de) nimetus(ed)
3. Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 9 esimeses lõigus osutatud 03 - Väikeste ja
valdkondlik(ud) eesmärk(-märgid), mida rahastamisvahendist toetatakse
keskmise suurusega
ettevõtete ning
põllumajandussektori
(EAFRD puhul) ja
kalandus- ja
vesiviljelussektori
(EMKFi puhul)
konkurentsivõime
suurendamine
3.1. ESI fondide maksete summa, mis on rahastamislepingutes eraldatud
2 400 000,00
väljal 3 valitud individuaalseks valdkondlikuks eesmärgiks (valikuline)
4. Muud ESI fondi programmid, millest rahastamisvahendisse makseid tehakse
4.1. Iga muu ESI fondi programmi, millest rahastamisvahendisse makseid
tehakse, ühtne tunnuskood
30. Eelhindamise lõpuleviimise kuupäev
18.06.2014
31. Rahastamisvahendit rakendavate asutuste valimine
31.1. Kas valimis- või määramisprotsess on käivitatud
Jah
II. Rahastamisvahendi ja rakenduskorra kirjeldus (määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 46 lõike 2
punkt b)
5. Rahastamisvahendi nimetus
Kala töötlemisega
alustavate või
tegelevate mikro- ja
väikeettevõtete
kasvulaen
6. Rahastamisvahendi ametlik aadress/tegevuskoht (riik ja linn)
Viljandi, Eesti
7. Rakenduskord
7.1. Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 38 lõike 1 punktis a osutatud liidu
tasandil loodud rahastamisvahendid, mida komisjon juhib otse või kaudselt,
ning mida toetatakse ESI fondi programmi maksetega
7.1.1. Liidu tasandi rahastamisvahendi nimetus
7.2. Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 38 lõike 1 punktis b osutatud riiklikul, Rakendusülesannete
piirkondlikul,
riikidevahelisel
või
piiriülesel
tasandil
loodud usaldamine mõnele
rahastamisvahend, mida juhib korraldusasutus või mida juhitakse tema muule avalikvastutusel ning mida toetatakse ESI fondi programmi maksetega määruse õiguslikule või
(EL) nr 1303/2013 artikli 38 lõike 4 punktide a, b, c ja d kohaselt
eraõiguslikule
asutusele
7.3. Rahastamisvahend, mille puhul on korraldusasutuse osalus
kombineeritud EIP finantstoodetega Euroopa Strateegiliste Investeeringute
Fondi raames kooskõlas artikliga 39a, nagu on osutatud artikli 38 lõike 1
punktis c
8. Rahastamisvahendi tüüp
Fondifond
10. Rahastamisvahendi õiguslik staatus vastavalt määruse (EL) nr 1303/2013
artikli 38 lõikele 6 ja artikli 39a lõike 5 punktile b (ainult artikli 38 lõike 1
punktides b ja c osutatud rahastamisvahendite puhul): rakendusasutuse või
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korraldusasutuse nimel finantseerimisasutuses avatud usalduskonto või
eraldiseisev rahastamisblokk
III. Andmed selliseid rahastamisvahendeid rakendavate asutuste ja vastavalt asjaoludele
fondifonde rakendavate asutuste kohta, nagu on osutatud määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 38
lõike 1 punktides a, b ja c (määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 46 lõike 2 punkt c)
11. Rahastamisvahendit rakendav asutus
11.1. Rakendava asutuse liik vastavalt määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 38 Avalik-õiguslik või
lõikele 4 ja artikli 39a lõikele 5: olemasolev või äsja loodud õigussubjekt, kes eraõiguslik isik
on
pühendunud
rahastamisvahendi
rakendamisele;
Euroopa
Investeerimispank;
Euroopa
Investeerimisfond;
rahvusvaheline
finantsinstitutsioon, milles liikmesriigil on osalus; riigi omandis olev pank
või asutus, mis on asutatud juriidilise isikuna ja tegutseb kutseliselt
finantseerimisvaldkonnas;
avalik-õiguslik
või
eraõiguslik
isik;
korraldusasutus, kes täidab rakendusülesandeid otse (ainult laenude või
garantiide puhul)
11.1.1. Rahastamisvahendit rakendava asutuse nimi
Maaelu Edendamise
SA
11.1.2. Rahastamisvahendit rakendava asutuse ametlik aadress/tegevuskoht Oru 21, 71003
(riik ja linn)
Viljandi, Eesti
12. Rahastamisvahendit rakendava asutuse valimise menetlus: hankelepingu
sõlmimine; muu menetlus
12.1. Rahastamisvahendit rakendava asutuse valimise muu menetluse
kirjeldus
13.
Rahastamisvahendit
rakendava
asutusega
rahastamislepingu
23.01.2017
allkirjastamise kuupäev
IV. Programmist rahastamisvahendisse tehtud maksete kogusumma prioriteetide või meetmete
kaupa ning kantud halduskulud või makstud haldustasud (määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 46
lõike 2 punktid d ja e)
14. Rahastamislepingus sätestatud programmi maksete kogusumma (eurodes)
3 200 000,00
14.1. millest ESI fondide maksed (eurodes)
2 400 000,00
14.1.1. millest ERDFi maksed (eurodes) (valikuline)
14.1.2. millest ühtekuuluvusfondi maksed (eurodes) (valikuline)
14.1.3. millest ESFi maksed (eurodes) (valikuline)
14.1.4. millest EAFRD maksed (eurodes) (valikuline)
14.1.5. millest EMKFi maksed (eurodes) (valikuline)
2 400 000,00
15. Rahastamisvahendisse tehtud programmi maksete kogusumma (eurodes)
1 604 912,00
15.1. millest ESI fondide maksete summa (eurodes)
1 203 684,00
15.1.1. millest ERDF maksed (eurodes)
15.1.2. millest ühtekuuluvusfondi maksed (eurodes)
15.1.3. millest ESF maksed (eurodes)
15.1.4. millest EAFRD maksed (eurodes)
15.1.5. millest EMKFi maksed (eurodes)
1 203 684,00
15.2. millest riikliku kaasfinantseerimise kogusumma (eurodes)
401 228,00
15.2.1. millest riigi avaliku sektori finantseeringu kogusumma (eurodes)
401 228,00
15.2.2. millest riigi erasektori finantseeringu kogusumma (eurodes)
16. Rahastamisvahendisse tehtud programmi maksete kogusumma noorte
tööhõive algatuse raames (eurodes)
17. Programmi maksetest halduskuludeks või haldustasudeks välja makstud
4 912,00
summa (eurodes)
17.1. millest baastasu (eurodes)
3 266,00
17.2. millest tulemustasu (eurodes)
1 646,00
21. Rahastamisvahendisse tehtavad sissemaksed maa ja/või kinnisvara näol
vastavalt määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 37 lõikele 10 (ainult lõpparuande
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puhul) (eurodes)
VI. Rahastamisvahendi tulemuslikkus, sealhulgas edusammud selle loomisel ning
rahastamisvahendeid rakendavate asutuste (sh fondifonde rakendava asutuse) valimisel
((määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 46 lõike 2 punkt f)
32. Teave selle kohta, kas rahastamisvahend oli aruandeaasta lõpus veel
Jah
toimiv
32.1. Kui rahastamisvahend ei olnud aruandeaasta lõpus toimiv, siis
likvideerimise kuupäev
VII. ESI fondide toetusest rahastamisvahendisse kogunenud intress ja muud tulud,
programmivahendid, mis on rahastamisvahendi jaoks investeeringutest tagasi makstud, nagu on
osutatud artiklites 43 ja 44, artiklis 43a osutatud diferentseeritud kohtlemiseks kasutatavad
summad ning omakapitaliinvesteeringute väärtus võrreldes eelnevate aastatega (määruse (EL)
nr 1303/2013 artikli 46 lõike 2 punktid g ja i)
35. Intressid ja muud tulud, mis on ESI fondide toetusega
23 301,00
rahastamisvahendisse kogunenud (eurodes)
37. ESI fondidega seotud vahendid, mida on kasutatud kooskõlas artikliga 44
0,00
ja 43a
37.1 millest summad (eurodes), mis on diferentseeritud kohtlemise raames
makstud investoritele, kes toimivad vastavalt turumajanduse põhimõttele ja
pakuvad rahastamisvahendile ESI fondidest antavale toetusele ekvivalentseid
vahendeid või kes kaasinvesteerivad lõppsaajate tasandil
37.2. millest summad (eurodes), mis on makstud tekkinud halduskulude
0,00
hüvitamiseks ja rahastamisvahendi haldustasudeks (eurodes)
37.3 millest summad (eurodes), et katta ESI fondidest rahastamisvahendi
jaoks antava toetuse nimiväärtuse vähenemist, mis tuleneb negatiivsest
intressist, kui selline vähenemine esineb hoolimata rahastamisvahendeid
rakendavate asutuste aktiivsest rahavoogude juhtimisest
VIII. Rahastamisvahendist tehtud investeeringute kavandatud võimendava mõju saavutamisel
tehtud edusammud ning investeeringute ja osaluste väärtus (määruse (EL) nr 1303/2013
artikli 46 lõike 2 punkt h)
38. Rahastamisvahendisse väljastpoolt ESI fonde kogutud muude maksete kogusumma
(eurodes)
38.1. Rahastamisvahendisse muude, väljastpoolt ESI fonde tehtud maksete
800 000,00
kogusumma, mis on seotud rahastamisvahendit rakendava asutusega sõlmitud
lepinguga (eurodes)
38.1A. EIP finantstoote raames tehtud maksed, mis on ette nähtud
rahastamisvahendit rakendava asutusega sõlmitud rahastamislepingus (ainult
artikli 38 lõike 1 punktis c osutatud vahendite puhul) (eurodes)
38.2. Rahastamisvahendisse väljastpoolt ESI fonde tehtud muude maksete
401 228,00
kogusumma (eurodes)
38.2.1. millest avaliku sektori maksed (eurodes)
401 228,00
38.2.2. millest erasektori maksed (eurodes)
38.2A. EIP finantstoote raames rahastamisvahendile tehtud makse (ainult
artikli 38 lõike 1 punktis c osutatud vahendite puhul) (eurodes)
I. Andmed programmi ja selle prioriteedi või meetme kohta, mille kaudu Euroopa struktuuri- ja
investeerimisfondidest (ESI fondidest) toetust antakse (määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 46
lõike 2 punkt a)
1. Prioriteetsed suunad või meetmed, millest rahastamisvahendit, sh fondifonde, ESI fondi
programmi raames toetatakse.
1.1. Prioriteetne suund, mille raames rahastamisvahendit ESI fondi
programmist toetatakse
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2. Prioriteetse suuna või meetme raames rahastamisvahendit toetava(te) ESI EMKF
fondi(de) nimetus(ed)
3. Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 9 esimeses lõigus osutatud 03 - Väikeste ja
valdkondlik(ud) eesmärk(-märgid), mida rahastamisvahendist toetatakse
keskmise suurusega
ettevõtete ning
põllumajandussektori
(EAFRD puhul) ja
kalandus- ja
vesiviljelussektori
(EMKFi puhul)
konkurentsivõime
suurendamine
3.1. ESI fondide maksete summa, mis on rahastamislepingutes eraldatud
3 000 000,00
väljal 3 valitud individuaalseks valdkondlikuks eesmärgiks (valikuline)
4. Muud ESI fondi programmid, millest rahastamisvahendisse makseid tehakse
4.1. Iga muu ESI fondi programmi, millest rahastamisvahendisse makseid
tehakse, ühtne tunnuskood
30. Eelhindamise lõpuleviimise kuupäev
18.06.2014
31. Rahastamisvahendit rakendavate asutuste valimine
31.1. Kas valimis- või määramisprotsess on käivitatud
Jah
II. Rahastamisvahendi ja rakenduskorra kirjeldus (määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 46 lõike 2
punkt b)
5. Rahastamisvahendi nimetus
Vesiviljelustoodete
tootmisega alustavate
või tegelevate
ettevõtete
investeerimislaen
6. Rahastamisvahendi ametlik aadress/tegevuskoht (riik ja linn)
Viljandi, Eesti
7. Rakenduskord
7.1. Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 38 lõike 1 punktis a osutatud liidu
tasandil loodud rahastamisvahendid, mida komisjon juhib otse või kaudselt,
ning mida toetatakse ESI fondi programmi maksetega
7.1.1. Liidu tasandi rahastamisvahendi nimetus
7.2. Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 38 lõike 1 punktis b osutatud riiklikul, Rakendusülesannete
piirkondlikul,
riikidevahelisel
või
piiriülesel
tasandil
loodud usaldamine mõnele
rahastamisvahend, mida juhib korraldusasutus või mida juhitakse tema muule avalikvastutusel ning mida toetatakse ESI fondi programmi maksetega määruse õiguslikule või
(EL) nr 1303/2013 artikli 38 lõike 4 punktide a, b, c ja d kohaselt
eraõiguslikule
asutusele
7.3. Rahastamisvahend, mille puhul on korraldusasutuse osalus
kombineeritud EIP finantstoodetega Euroopa Strateegiliste Investeeringute
Fondi raames kooskõlas artikliga 39a, nagu on osutatud artikli 38 lõike 1
punktis c
8. Rahastamisvahendi tüüp
Fondifond
10. Rahastamisvahendi õiguslik staatus vastavalt määruse (EL) nr 1303/2013
artikli 38 lõikele 6 ja artikli 39a lõike 5 punktile b (ainult artikli 38 lõike 1
punktides b ja c osutatud rahastamisvahendite puhul): rakendusasutuse või
korraldusasutuse nimel finantseerimisasutuses avatud usalduskonto või
eraldiseisev rahastamisblokk
III. Andmed selliseid rahastamisvahendeid rakendavate asutuste ja vastavalt asjaoludele
fondifonde rakendavate asutuste kohta, nagu on osutatud määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 38
lõike 1 punktides a, b ja c (määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 46 lõike 2 punkt c)
11. Rahastamisvahendit rakendav asutus
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11.1. Rakendava asutuse liik vastavalt määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 38 Avalik-õiguslik või
lõikele 4 ja artikli 39a lõikele 5: olemasolev või äsja loodud õigussubjekt, kes eraõiguslik isik
on
pühendunud
rahastamisvahendi
rakendamisele;
Euroopa
Investeerimispank;
Euroopa
Investeerimisfond;
rahvusvaheline
finantsinstitutsioon, milles liikmesriigil on osalus; riigi omandis olev pank
või asutus, mis on asutatud juriidilise isikuna ja tegutseb kutseliselt
finantseerimisvaldkonnas;
avalik-õiguslik
või
eraõiguslik
isik;
korraldusasutus, kes täidab rakendusülesandeid otse (ainult laenude või
garantiide puhul)
11.1.1. Rahastamisvahendit rakendava asutuse nimi
Maaelu Edendamise
SA
11.1.2. Rahastamisvahendit rakendava asutuse ametlik aadress/tegevuskoht Oru 21, 71003
(riik ja linn)
Viljandi, Eesti
12. Rahastamisvahendit rakendava asutuse valimise menetlus: hankelepingu
sõlmimine; muu menetlus
12.1. Rahastamisvahendit rakendava asutuse valimise muu menetluse
kirjeldus
13.
Rahastamisvahendit
rakendava
asutusega
rahastamislepingu
13.06.2017
allkirjastamise kuupäev
IV. Programmist rahastamisvahendisse tehtud maksete kogusumma prioriteetide või meetmete
kaupa ning kantud halduskulud või makstud haldustasud (määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 46
lõike 2 punktid d ja e)
14. Rahastamislepingus sätestatud programmi maksete kogusumma (eurodes)
4 000 000,00
14.1. millest ESI fondide maksed (eurodes)
3 000 000,00
14.1.1. millest ERDFi maksed (eurodes) (valikuline)
14.1.2. millest ühtekuuluvusfondi maksed (eurodes) (valikuline)
14.1.3. millest ESFi maksed (eurodes) (valikuline)
14.1.4. millest EAFRD maksed (eurodes) (valikuline)
14.1.5. millest EMKFi maksed (eurodes) (valikuline)
3 000 000,00
15. Rahastamisvahendisse tehtud programmi maksete kogusumma (eurodes)
1 002 397,51
15.1. millest ESI fondide maksete summa (eurodes)
751 798,13
15.1.1. millest ERDF maksed (eurodes)
15.1.2. millest ühtekuuluvusfondi maksed (eurodes)
15.1.3. millest ESF maksed (eurodes)
15.1.4. millest EAFRD maksed (eurodes)
15.1.5. millest EMKFi maksed (eurodes)
751 798,13
15.2. millest riikliku kaasfinantseerimise kogusumma (eurodes)
250 599,38
15.2.1. millest riigi avaliku sektori finantseeringu kogusumma (eurodes)
250 599,38
15.2.2. millest riigi erasektori finantseeringu kogusumma (eurodes)
16. Rahastamisvahendisse tehtud programmi maksete kogusumma noorte
tööhõive algatuse raames (eurodes)
17. Programmi maksetest halduskuludeks või haldustasudeks välja makstud
2 398,00
summa (eurodes)
17.1. millest baastasu (eurodes)
2 398,00
17.2. millest tulemustasu (eurodes)
0,00
21. Rahastamisvahendisse tehtavad sissemaksed maa ja/või kinnisvara näol
vastavalt määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 37 lõikele 10 (ainult lõpparuande
puhul) (eurodes)
VI. Rahastamisvahendi tulemuslikkus, sealhulgas edusammud selle loomisel ning
rahastamisvahendeid rakendavate asutuste (sh fondifonde rakendava asutuse) valimisel
((määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 46 lõike 2 punkt f)
32. Teave selle kohta, kas rahastamisvahend oli aruandeaasta lõpus veel
Jah
toimiv
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32.1. Kui rahastamisvahend ei olnud aruandeaasta lõpus toimiv, siis
likvideerimise kuupäev
VII. ESI fondide toetusest rahastamisvahendisse kogunenud intress ja muud tulud,
programmivahendid, mis on rahastamisvahendi jaoks investeeringutest tagasi makstud, nagu on
osutatud artiklites 43 ja 44, artiklis 43a osutatud diferentseeritud kohtlemiseks kasutatavad
summad ning omakapitaliinvesteeringute väärtus võrreldes eelnevate aastatega (määruse (EL)
nr 1303/2013 artikli 46 lõike 2 punktid g ja i)
35. Intressid ja muud tulud, mis on ESI fondide toetusega
1 540,00
rahastamisvahendisse kogunenud (eurodes)
37. ESI fondidega seotud vahendid, mida on kasutatud kooskõlas artikliga 44
ja 43a
37.1 millest summad (eurodes), mis on diferentseeritud kohtlemise raames
0,00
makstud investoritele, kes toimivad vastavalt turumajanduse põhimõttele ja
pakuvad rahastamisvahendile ESI fondidest antavale toetusele ekvivalentseid
vahendeid või kes kaasinvesteerivad lõppsaajate tasandil
37.2. millest summad (eurodes), mis on makstud tekkinud halduskulude
0,00
hüvitamiseks ja rahastamisvahendi haldustasudeks (eurodes)
37.3 millest summad (eurodes), et katta ESI fondidest rahastamisvahendi
jaoks antava toetuse nimiväärtuse vähenemist, mis tuleneb negatiivsest
intressist, kui selline vähenemine esineb hoolimata rahastamisvahendeid
rakendavate asutuste aktiivsest rahavoogude juhtimisest
VIII. Rahastamisvahendist tehtud investeeringute kavandatud võimendava mõju saavutamisel
tehtud edusammud ning investeeringute ja osaluste väärtus (määruse (EL) nr 1303/2013
artikli 46 lõike 2 punkt h)
38. Rahastamisvahendisse väljastpoolt ESI fonde kogutud muude maksete kogusumma
(eurodes)
38.1. Rahastamisvahendisse muude, väljastpoolt ESI fonde tehtud maksete
1 000 000,00
kogusumma, mis on seotud rahastamisvahendit rakendava asutusega sõlmitud
lepinguga (eurodes)
38.1A. EIP finantstoote raames tehtud maksed, mis on ette nähtud
rahastamisvahendit rakendava asutusega sõlmitud rahastamislepingus (ainult
artikli 38 lõike 1 punktis c osutatud vahendite puhul) (eurodes)
38.2. Rahastamisvahendisse väljastpoolt ESI fonde tehtud muude maksete
250 599,38
kogusumma (eurodes)
38.2.1. millest avaliku sektori maksed (eurodes)
250 599,38
38.2.2. millest erasektori maksed (eurodes)
38.2A. EIP finantstoote raames rahastamisvahendile tehtud makse (ainult
artikli 38 lõike 1 punktis c osutatud vahendite puhul) (eurodes)
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11.

RAKENDUSKAVA RAKENDAMISELE ANTAV HINNANG (MÄÄRUSE (EL) NR 1303/2013 ARTIKLI 50

LÕIGE 4)

11.1.

Andmetele ja programmi eesmärkide saavutamisele antud hinnang

Iga liidu prioriteedi puhul tuleks anda hinnang, mis põhineb A osas esitatud teabel ja andmetel ning
kirjeldab programmi eesmärkide saavutamisel tehtud edusamme (sh hindamiste tulemused ja soovitused)
Liidu prioriteet
Andmetele ja programmi eesmärkide saavutamisele antud hinnang
1 - Keskkonnasäästliku,
ressursitõhusa, uuendusliku,
konkurentsivõimelise ja teadmistel
„Püügivahendi parendamise toetus“ on üks populaarseimatest
põhineva kalanduse edendamine
meetmest, mille raames taotletakse toetust selektiivse püügivahendi
(sh hülgekindlad püügivahendid ja hülgepeletid) soetamiseks.
Meetme tulemuslikkust mõõdab tulemusnäitaja 1.1.4 „Selektiivsete
(sh hülgekindlate) püügivahendite arv“ ning 2023. aastaks on
seatud eesmärgiks toetada 65 püügivahendi soetamist. 31.12.2018
seisuga on seatud sihttase ületatud - saavutustase 300% ehk 193
selektiivset püügivahendit.
Meetme „Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja
ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus“ raames on läbi viidud
kaks taotlusvooru. Meetme tulemust mõõdab tulemusnäitaja 1.2.4
„Taastatud kudealade arv“, mille 2023. aasta eesmärk on toetada 10
koelmu taastamist. 31.12.2018 seisuga on tulemusnäitaja
saavutustasemeks 3 lõpetatud projekti. Korraldusasutuse hinnangul
perioodi lõpuks seatud eesmärk saavutatakse ning heakskiidetud
projektide arvu aluseks võttes on alust arvata, et eesmärk ka
ületatakse.
Meetme „Kalasadamate investeeringutoetus“ raames toetatakse 1
projekti ja kuna projektiga seotud tegevusi alles ellu viiakse, siis
tööga seotud õnnetuste ja vigastuste arvu muutust puudutavate
tulemusnäitajate 1.9.a „Muutus tööga seotud vigastuste ja õnnetuste
arvus“ ning 1.9.b „Muutus tööga seotud vigastuste ja õnnetuste
osakaalus (%) võrreldes kalurite koguarvuga“ väärtusi kajastada ei
ole võimalik.
Meetme „Rannapüügilaeva energiatõhususe parendamise toetus“
raames on lõpetatud 13 projekti. Meetme tulemuslikkust mõõdab
näitaja 1.5.4 „Muutus kalapüügi kütusesäästlikkuses“ ning 2018. a
lõpuks on valideeritud andmete põhjal näitaja väärtuseks -10,19 l/t.
Seega võib öelda, et perioodi lõpuks seatud sihtväärtus (-2,95 l/t)
on ületatud.
„Teadlaste ja kalurite koostöötoetuse“ meetmes on
partnerlusvõrgustiku tegevustesse aruandlusperioodi lõpuks
kaasatud 310 ettevõtjat (sh 258 FIEst rannakalurit), seega 2023.a
eesmärk (60) on juba ületatud.
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Liidu prioriteet

Andmetele ja programmi eesmärkide saavutamisele antud hinnang
Meetme "Kalapüügi innovatsioonitoetus" tulemuslikkust mõõdab
tulemusnäitaja 1.5.6 "Innovaatilised tooted, protsessid", millele on
seatud eesmärk 6 projekti. Korraldusasutuse hinnangul seatud
eesmärk saavutatakse (võttes aluseks töös olevate projektide
rakendamise seisu).

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

II prioriteedi raames ei ole 31.12.2018 seisuga ühtegi lõpetatud
projekti, mistõttu tulemusnäitajate väärtuste osas valideeritud
andmed puuduvad. Hetkeseisuga on vesiviljelustoodangu mahu,
väärtuse ja ettevõtete kasumi muutustega seotud näitajate
sihtväärtuste saavutamist keeruline prognoosida. „Teadlaste ja
vesiviljelusettevõtjate koostöötoetuse“ meetme raames on
partnerlusvõrgustiku tegevustes osalenud ettevõtjate arv 43, millega
on tulemusnäitajale 2.5.3 „Partnerlusvõrgustiku tegevuses osalevate
ettevõtete arv“ seatud sihttase (20) ületatud.

3 - Ühise kalanduspoliitika
rakendamise soodustamine

Andmekõnede täitmise osakaalus (%) ei ole korraldusasutus tõusu
ette näinud, kuna antud näitaja väärtus oli liikmesriigil juba enne
käesolevat eelarveperioodi 100%. Aruandlusaastal tulemuse osas
muudatusi ei toimunud.
2018. a jooksul fikseeriti kalapüügil 13 tõsist rikkumist, perioodi
lõpuks seatud eesmärk on 5 tõsist rikkumist. Füüsilise kontrolli on
läbinud 4,6% lossitud kogustest (perioodi lõpuks seatud eesmärk on
4%). Mõlema tulemusnäitaja perioodi lõpuks seatud eesmärgid on
31.12.2019 seisuga täidetud.

4 - Tööhõive ja territoriaalse
ühtekuuluvuse suurendamine

Neljanda prioriteedi raames on 2018.a jooksul lõpetatud projektide
tulemusena loodud 56,5 töökohta. Perioodi algusest arvestatuna on
31.12.2018 seisuga vastava näitaja väärtus 77. Võttes aluseks 2018.
aasta tulemused, võib öelda, et 2023. a sihttase (24 töökohta) on
juba ületatud.
Säilitatud töökohtade arvu osas on toimunud alates perioodi
algusest hüppeline tõus – kui 2016. a lõpuks oli antud näitaja
väärtus 1, siis 2017.aastal lõpetatud projektide tulemusena säilitati
täiendavad 113 töökohta, 2018. aastal aga oli see näitaja 321,45
säilitatud töökohta. Perioodi lõpuks seatud sihttase (200 töökohta)
on ületatud.
2018. a lõpuks oli kalanduspiirkondade projektide elluviimise
tulemusena loodud kokku st perioodi algusest 12 ettevõtet, mis
moodustab perioodi lõpu eesmärgist (10 ettevõtet) 120%.
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Liidu prioriteet

Andmetele ja programmi eesmärkide saavutamisele antud hinnang

5 - Turustuse ja töötlemise
soodustamine

Meetmete „Tootmis- ja turustamiskavade toetus“ raames on
tänaseks lõpetatud 5 projekti, mis viidi ellu aastatel 2014-2017.
Meetme tulemuslikkust mõõdavad kaks näitajat: toodete
esmamüügi koguseline muutus (t) ja väärtuseline muutus (tuh eur).
2018. aasta lõpu seisuga on koguse muutusele seatud sihttasemest
2000 t saavutatud 81% (1 611 t) ja väärtuse muutusest 400 tuh eur
täidetud üle 200% (826 tuh eur). Seega meetmele seatud
sihttasemete saavutamisega võib rahule jääda (üks sihttase on juba
ületatud). Kuid kuna näitajate väärtusi mõjutavad suurel määral
muutused kvootides ja esmakokkuostu hindades, võib eeldada
sihttasemete väärtuste osas kogu perioodi vältel muutuseid, nii
vähenemist kui suurenemist. Seega lõplik seis sihttaseme täitmise
osas saabub perioodi lõpuga.
Tulemusnäitajasse 5.2.5 „Lisandväärtus töötaja kohta“ panustavates
töötlemise meetmetes ei ole aruandlusperioodi lõpuks ühtegi
projekti lõplikult ellu viidud, mistõttu on näitaja sihttaseme täitmist
2023. aastaks hetkeseisuga raske hinnata.

ET

6 - Integreeritud merenduspoliitika
rakendamise soodustamine

Antud prioriteedi meetmed rakendusid 2017.a lõpus ning 2018.a
alguses, mistõttu on fondi rakendamise mõju ühise
teabejagamiskeskkonna (CISE) arendamisel ning kasutamisel
ennatlik oodata ning hinnata.

7 - Tehniline abi

Rakenduskavas tehnilise abi meetme osas indikaatoreid ei ole
seatud, kuid korraldusasutuse hinnangul on meetme
ettevalmistamine ja rakendamise kulgenud ootuspäraselt ning
meetme rakendamisel ei ole probleeme ilmnenud.
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11.2. Hinnang selle kohta, kas seatud vahe-eesmärkide ja eesmärkide saavutamise nimel on tehtud
piisavalt tööd selleks, et tagada nende täitmine (kirjeldage mis tahes võetud või kavandatud
parandusmeetmeid)
Hinnang selle kohta, kas liidu prioriteetide puhul seatud vahe-eesmärkide ja eesmärkide saavutamise
nimel on tehtud piisavalt tööd selleks, et tagada nende täitmine (kui see on asjakohane, kirjeldage mis
tahes võetud või kavandatud parandusmeetmeid)
Liidu prioriteet

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

Hinnang selle kohta, kas seatud vahe-eesmärkide ja eesmärkide
saavutamise nimel on tehtud piisavalt tööd selleks, et tagada nende
täitmine (kirjeldage mis tahes võetud või kavandatud
parandusmeetmeid)
I prioriteedi puhul on tulemusraamistikus finantsnäitajale seatud
vahe – eesmärgi tegelik saavutusmäär aruandeaasta lõpu seisuga
68%. Korraldusasutus jälgib pikaajaliste teadusprojektide
elluviimise tempot, et tagada 2023. aastaks seatud finantsnäitaja
eesmärgi saavutamise. Piisava kindluse, et tegevuste elluviimine on
pidev ning püsib ajaliselt graafikus, annavad toetuse saajatega
toimuvad kohtumised ning esitatud vahearuannete põhjalik
analüüsimine.
Meetme „Kalapüügi innovatsioonitoetus“ tulemuste saavutamist
mõõdab väljundnäitaja (1.1) „Innovatsiooni, nõustamisteenuseid ja
teadlaste osalusega partnerlusi käsitlevate projektide arv“, mille
osas on seatud 2023. aastaks sihttase - 7 projekti. Võib
prognoosida, et perioodi lõpuks seatud sihttase saab täidetud.
Meetme „Püügivahendi parendamise toetus“ tulemuste saavutamist
hinnatakse läbi väljundnäitaja (1.4) „Kaitsemeetmeid, kalapüügi
keskkonnamõju vähendamist ja kalapüügi kohandamist liikide
kaitsega käsitletavate projektide arv“, mille 2018.a vahe – eesmärk
on 19 püügivahendite parendamise meetme projekti. 2018. aastaks
seatud eesmärk sai aga ületatud (heakskiidetud projektide arv 63, sh
lõpetatud projekte 43).
Meetmega „Rannapüügilaeva energiatõhususe parendamise toetus“
seotud näitajad arvati tulemusraamistikust välja seoses
rakenduskava muudatusega.
Meetme „Teadlaste ja kalurite koostöötoetus“ tulemuse
saavutamisse panustab sama väljundnäitaja, mis innovatsiooni
puhul – „Innovatsiooni, nõustamisteenuseid ja teadlaste osalusega
partnerlusi käsitlevate projektide arv“, mille sihttase 2023. aastaks
on 7 projekti. Meetmele perioodiks seatud sihttaseme saavutamise
osas võib prognoosida, et see saab täidetud.
Meetme „Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja
ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus“ tulemuslikkust
hinnatakse läbi väljundnäitaja (1.6) „Merekeskkonna bioloogilist
mitmekesisust ja ökosüsteemide kaitset ja taastamist käsitlevate
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Liidu prioriteet

Hinnang selle kohta, kas seatud vahe-eesmärkide ja eesmärkide
saavutamise nimel on tehtud piisavalt tööd selleks, et tagada nende
täitmine (kirjeldage mis tahes võetud või kavandatud
parandusmeetmeid)
projektide arv“. 2018. aastaks seatud vahe-eesmärk – 1 lõpetatud
projekt – on aruande koostamise hetkeks saavutatud ning ületatud
(heakskiidetud on 14 projekti, sh lõpetatud on 3 projekti).
Meetme „Kalasadamate investeeringutoetus“ tulemuste saavutamist
hinnatakse läbi väljundnäitaja (1.3) „Lisandväärtust, tootekvaliteeti
ja soovimatu püügi kasutamist ning kalasadamaid, lossimiskohti,
oksjonihooneid ja varjualuseid käsitlevate projektide arv“, mille
vahe - eesmärk 2018. a on 0 ja sihttase 2023. a 1 projekt – 2023.a
eesmärk ilmselt saavutatakse.
Meetme „Kalalaeva energiatõhususe parendamise ja
kliimamuutuste leevendamise toetus“ tulemuse saavutamist
hinnatakse väljundnäitajaga „Energiatõhususe ja kliimamuutuste
leevendamist käsitletavate projektide arvuga“, 2018. aasta vaheeesmärgiks on seatud 6 ja 2023.a sihttasemeks 20 projekti, mis ei
ole paraku saavutatav (aruandeaasta lõpu seisuga heakskiidetud 1
taotlus). Kehva saavutustaset (17%) oli keeruline ette prognoosida.
Kuna huvi meetme vastu oli kesine, siis uusi taotlusvoore enam ei
avata (täpsemalt käsitletud peatükis 4.2).

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

II prioriteedi puhul on tulemusraamistikus finantsnäitajale seatud
vahe – eesmärgi tegelik saavutusmäär 50%.
Meetme „Vesiviljeluse innovatsioonitoetus“ tulemuse saavutamist
mõõdab väljundnäitaja (2.1) „Innovatsiooni ja nõustamisteenustega
seotud projektide arv“, mille vahe-eesmärk 2018.a. aastaks on 1
projekt, kuid seatud eesmärgi võib pidada saavutatuks (kui võtta
aluseks ka rakendamisel olevad tegevused – heaks on kiidetud 4
projekti). Vahe-eesmärki seades oli korraldusasutus seisukohal, et
innovatsioonitoetus suunatakse ettevõtetele taotlemiseks, kuid
tegelikkuses avati esimesena meede taotlemiseks teadus-ja
arendusasutustele.
Meetme „Teadlaste ja vesiviljelusettevõtjate koostöötoetus“
tulemuse saavutamist mõõdab väljundnäitaja (2.5) „Inimkapitali
edendamist vesiviljeluse valdkonnas nii üldiselt kui ka uute
vesiviljelusettevõtjate hulgas käsitlevate projektide arv“, mille
vahe-eesmärgiks 2018.a on üks projekt. Vahe-eesmärgi võib pidada
saavutatuks (kui võtta aluseks rakendamisel olevad tegevused –
heaks on kiidetud 1 projekt). Meetme 2023.a seatud sihttase on
samuti saavutatud (1 projekt).
Meetme „Tootlikud investeeringud vesiviljelusse“ tulemuse
hindamiseks kasutatava väljundnäitaja (2.2) „Vesiviljelusse
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Liidu prioriteet

Hinnang selle kohta, kas seatud vahe-eesmärkide ja eesmärkide
saavutamise nimel on tehtud piisavalt tööd selleks, et tagada nende
täitmine (kirjeldage mis tahes võetud või kavandatud
parandusmeetmeid)
tehtavaid tootmisega seotud investeeringuid käsitlevate projektide
arv“ 2018. aastaks seatud eesmärgi (6 projekti) tegelik saavutustase
on kõigest 17% (heaks on kiidetud 1 projekt) .
Väljundnäitaja (2.4) „Vesiviljelusalade potentsiaali suurendamist
ning rahvatervishoidu ja loomade tervist käsitlevaid meetmeid
käsitlevate projektide arv“, mis on seotud meetmega
„Vesiviljelusalade potentsiaali suurendamine“ on seatud eesmärk
perioodi lõpuks ning korraldusasutus on teinud selle edukaks
saavutamiseks ettevalmistusi (kirjeldatud peatükis 3.1). Kui
potentsiaalsed investorid leitakse ning planeeritud tegevused ellu
viiakse, on 2023. aastaks seatud eesmärk (1 projekt) saavutatav.

3 - Ühise kalanduspoliitika
rakendamise soodustamine

III prioriteedi puhul on tulemusraamistikus seatud vahe-eesmärgid
täidetud nii finants- kui ka väljundnäitajate osas. Juba 31.12.2017
seisuga oli finantsnäitaja 2018.a vahe – eesmärgi saavutusmäär pea
70% ning korraldusasutus ei näinud ette suuri takistusi vahe –
eesmärkide saavutamisel. 2018.a jooksul analüüsis korraldusasutus
projektide elluviimise ja lõpetamise tempot ning vajadusel küsis
toetuse saajatelt lisainfot. Võttes aluseks senise progressi, on alust
arvata, et ka perioodi lõpuks seatud eesmärgid saavutatakse.
Meetme „Kalanduse kontrolli ja järelevalve toetus“ tulemuslikkust
kajastava väljundnäitaja (3.1) „Kontrolli-, inspekteerimis- ja
õigusnormide täitmise tagamist käsitletavate projektide arv“ 2018.
aastaks seatud vahe-eesmärk on 6, mis on ületatud (heaks on
kiidetud 14 projekti).
Meetme „Kalandusandmete kogumise toetus“ tulemuslikkust
hinnatakse läbi väljundnäitaja (3.2) „Andmete kogumist, haldamist
ja kasutamist toetavate projektide arv“, mille 2018. aasta vahe eesmärk (1 projekt) oli juba saavutatud 31.12.2017 seisuga
(aruandeaasta lõpu seisuga on heaks kiidetud 2 projekti).
Rakenduskava muudatusega (heaks kiidetud Euroopa Komisjoni
poolt 18.06.2018) muudeti vastavalt Euroopa Komisjoni juhistele
meetme „Kalandusandmete kogumise toetus“ väljundnäitaja
kontroll- ning sihttaset.

4 - Tööhõive ja territoriaalse
ühtekuuluvuse suurendamine

ET

IV prioriteedi puhul on tulemusraamistikus seatud vahe-eesmärgid
täidetud nii finants- kui ka väljundnäitajate osas. 31.12.2017
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Liidu prioriteet

Hinnang selle kohta, kas seatud vahe-eesmärkide ja eesmärkide
saavutamise nimel on tehtud piisavalt tööd selleks, et tagada nende
täitmine (kirjeldage mis tahes võetud või kavandatud
parandusmeetmeid)
seisuga olid juba saavutatud väljundnäitajatele seatud eesmärgid.
Finantsnäitaja 2018.a vahe – eesmärgi saavutusmäär oli 2017. a
lõpus umbes pool seatud eesmärgist. Korraldusasutus hindas 2018.a
vahe – eesmärgi saavutamise reaalseks, kui väljamaksete tempo
jätkub 2018.a vähemalt senises tempos. Väljamaksete tempo
kiirenes võrreldes prognoosituga ja finantsnäitaja eesmärk ületati.
Sarnaselt kolmanda prioriteediga analüüsis korraldusasutus
jooksvalt projektide elluviimise ja lõpetamise tempot, mis andis
piisava kindluse, et seatud eesmärgid saavutatakse. Võttes aluseks
senise progressi, on alust arvata, et perioodi lõpuks seatud
eesmärgid saavutatakse.
Meetme „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia
rakendamine“ tulemuslikkust hinnatakse väljundnäitaja (4.1)
„Heaks kiidetud kohaliku arengu strateegiate arv“ ning meetme
„Algatusrühma koostöötegevused“ väljundnäitaja (4.3)
„Koostööprojektide arv“ kaudu, mille 2018. a vahe – eesmärgiks
oli 8 heakskiidetud kohaliku arengu strateegiat ning 13
koostööprojekti. Mõlema näitaja vahe – eesmärk saavutati juba
aasta tagasi ehk 31.12.2017. Kuna väljundnäitaja (4.1) „Valitud
kohaliku arengu strateegiate arv“ programmi lõpuks seatud eesmärk
on sama, mis 2018.a vahe – eesmärk, siis võib selle näitaja osas
lugeda see juba saavutatuks. Korraldusasutuse hinnangul võib väga
rahul olla 2018. aasta lõpuks saavutatud tulemusega väljundnäitaja
(4.3) „Koostööprojektide arv“ osas, mille saavutustasemeks on 65
heakskiidetud koostööprojekti (sh 52 lõpetatud projekti), ületades
ka 2023. aasta eesmärgi (milleks on 45 koostööprojekti).

5 - Turustuse ja töötlemise
soodustamine

V prioriteedi puhul on tulemusraamistikus seatud finantsnäitaja
vahe – eesmärk ületatud, tänu väljamaksete tempo ulatuslikule
kiirenemisele.
Kui väljamaksete tempo ka järgmistel aastatel jätkub, siis ei näe
korraldusasutus ette takistusi 2023. aastaks seatud eesmärkide
saavutamisel (nii finants – kui ka väljundnäitajate osas).
Meetme „Tootmis- ja turustamiskavade toetus“ toimimise edukust
hinnatakse läbi vastava väljundnäitaja (5.1) „Tootjaorganisatsioonid
ja tootjaorganisatsioonide ühendused (arvuliselt), mis on saanud
toetust tootmis- ja turustamiskavade jaoks“. Nimetatud
väljundnäitaja 2018.a vahe – eesmärk (4 projekti) on saavutatud
(31.12.2018 seisuga on 5 heakskiidetud projekti). Kuna 2023.
aastaks seatud eesmärk on sama, siis võib perioodi lõpu eesmärgi
lugeda juba saavutatuks.
Nii ladustamisabi kui ka turustusmeetmed panustavad samasse
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Liidu prioriteet

Hinnang selle kohta, kas seatud vahe-eesmärkide ja eesmärkide
saavutamise nimel on tehtud piisavalt tööd selleks, et tagada nende
täitmine (kirjeldage mis tahes võetud või kavandatud
parandusmeetmeid)
väljundnäitajasse (5.2) „Turustusmeetmete ja ladustamistoetuse
alaste projektide arv“. Tulemusi hinnates on näha (31.12.2018
seisuga on 19 heakskiidetud projekti), et 2018. a vahe – eesmärk (3
projekti) ja samuti ka perioodi lõpuks (2023.a) seatud eesmärk (10
projekti) on juba ületatud.
Töötlemise meetme tulemuslikkust hinnatakse väljundnäitaja (5.3)
„Töötlemise alaste projektide arv“ alusel. 2018. aasta eesmärgiks
on seatud 19 projekti. Kui hindamise aluseks võtta lisaks lõpetatud
projektidele (31.12.2018 seisuga on 8 lõpetatud projekti) ka
rakendamisel olevad tegevused ehk heakskiidetud projektid
(31.12.2018 seisuga 19 projekti), siis on saavutustase 27 projekti
ning 2018. aastaks seatud eesmärgi võib lugeda täidetuks.
Korraldusasutuse hinnangul võib 2023. aasta eesmärk (65 projekti)
olla tõenäoliselt saavutatav.

6 - Integreeritud merenduspoliitika
rakendamise soodustamine

VI prioriteedi puhul on tulemusraamistikus finantsnäitajale seatud
vahe – eesmärgi tegelik saavutusmäär 55%. Finantsnäitaja 2023.
aastaks seatud eesmärgi saavutamise tagamiseks jälgib
korraldusasutus sarnaselt I prioriteediga pikaajaliste
teadusprojektide elluviimise tempot läbi vahearuannete ning
kohtumiste, mis annavad piisava kindluse, et tegevuste elluviimine
on pidev ning ajaliselt graafikus. Kuna enamus väljamakseid
tehakse suure tõenäosusega järgnevatel aastatel, siis pöörab
korraldusasutus enim tähelepanu toetuse saajate poolt esitatavates
vahearuannetes sisalduva progressi analüüsimisele ning kohtumiste
sageduse tõstmisele.
Meetme „Integreeritud mereseire arendamise toetus“
tulemuslikkust hinnatakse väljundnäitaja (6.1) „Integreeritud
mereseire alaste projektide arv“ abil. Nimetatud väljundnäitaja
2023. aastaks seatud eesmärk on 2 projekti, mis saab
korraldusasutuse hinnangul tõenäoliselt ellu viidud.
Meetme „Merekeskkonnaalaste teadmiste parendamise toetus“
tulemuslikkust hinnatakse väljundnäitaja (6.2) „Merekeskkonna
kaitse ja merekeskkonnaalaste teadmiste suurendamise alaste
projektide arv“ kaudu, mille 2018. aastaks seatud eesmärk on 1
projekt. Kui hindamise aluseks võtta rakendamisel olevad
tegevused ehk heakskiidetud projektid (31.12.2018 seisuga 8
projekti), siis 2018. aastaks seatud eesmärgi võib lugeda ületatuks.

7 - Tehniline abi
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Rakenduskavas tehnilise abi meetme osas indikaatoreid ei ole
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Hinnang selle kohta, kas seatud vahe-eesmärkide ja eesmärkide
saavutamise nimel on tehtud piisavalt tööd selleks, et tagada nende
täitmine (kirjeldage mis tahes võetud või kavandatud
parandusmeetmeid)
seatud, kuid korraldusasutuse hinnangul on meetme
ettevalmistamine ja rakendamise kulgenud ootuspäraselt ning
meetme rakendamisel ei ole probleeme ilmnenud.
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12.

RAKENDAMISE HORISONTAALSED PÕHIMÕTTED (MÄÄRUSE (EL) NR 1303/2013 ARTIKLI 50

LÕIGE 4)

12.1. Hinnang nende erimeetmete rakendamise kohta, mida on võetud järgimaks määruse (EL)
nr 1303/2013 artiklis 5 sätestatud põhimõtteid partnerluse ja mitmetasandilise valitsemise kohta,
pöörates erilist tähelepanu partnerite rollile kava rakendamisel.
Partnerite kaasamist EMKF rakendamisel võib vaadelda erinevates etappides: programmi väljatöötamine
ning rakendamine ja monitoorimine. Partnerite kaasamine on olnud pidev ja laiapõhjaline protsess ning
see mõjutab oluliselt EMKF-i rakendamise efektiivsust. Programmi väljatöötamisel on kõigile
kalandussektori osapooltele antud võimalus oma arvamust avaldada. Eesti kalanduse strateegia 2014-2020
väljatöötamisele kaasati partnereid läbi kalandusnõukogu (maaeluministri nõuandev organ) ning eraldi
kutsuti kokku ekspertkomisjon. Ekspertkomisjoni kuulusid kalanduse sektori esindajad nii riiklikest
institutsioonidest, teadus- ja arendusasutustest, katuseorganisatsioonidest, kalanduspiirkondadest jt
partnerid. Ekspertkomisjoni peamiseks ülesandeks oli välja selgitada kalandussektori arenguvajadused ja
kujundada kalandussektori arengusuunad. Eesti kalanduse strateegia 2014-2020 oli alusdokumendiks
EMKF rakenduskava koostamisel. Rakenduskava planeerimisprotsessi alguses koostas
Maaeluministeerium (toona Põllumajandusministeerium) sektoripõhise hetkeolukorra kirjelduse, millele
järgnesid SWOT analüüside koostamiseks ning arenguvajaduste väljaselgitamiseks partnerite arutelud
töögruppides.
Lisaks elektroonsele infovahetusele oli võimalik ettepanekuid ning seisukohti esitada töögruppide
aruteludel. Kalanduse ekspertkomisjoni ning kalandusnõukogu liikmeid teavitati töögruppide arutelude
tulemustest ehk vahekokkuvõtetest, sh. informeeriti õigusaktide uutest suunistest.
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 toimus paralleelselt ja tihedas ning konstruktiivses koostöös hindamise läbiviijate ja
Põllumajandusministeeriumi vahel. Eelhindamise teostaja ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise
eksperdid osalesid eesmärkide, tulemuste ja tulemuslikkuse näitajate, meetmete valiku ja
rahastamiskavade aruteludel.

Programmi rakendamisel toimub partnerite kaasamine eelkõige läbi kalandusnõukogu ning
seirekomisjoni.
Kalandusnõukogu on moodustatud maaeluministri käskkirjaga ning nõukogu ülesanded on järgmised:
1) analüüsib kalandussektori majandustegevuse tulemusi ja kalandusturu olukorda;
2) teeb ettepanekuid kalapüügi- ja vesiviljelustoodete tootmise arenguks vajalike abinõude rakendamiseks;
3) annab soovitusi järgmise aasta kalapüügi- ja vesiviljelustoodete tootmise, arengueelistuste ja neist
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lähtudes kalandussektorile antavate toetuste liigi ja suuruse ning muu riigiabi vajaduse kohta;
4) teeb ettepanekuid toetuste andmise ja kasutamise parandamiseks;
5) teeb muid ettepanekuid kalanduse arengu, kalapüügi- ja vesiviljelustoodete tootmise ja töötlemise
kohta;
6) annab hinnanguid Euroopa Liidu komiteedes ja töögruppides arutlusel olevatele kalanduse valdkonna
õigusaktidele.
Kalandusnõukokku kuuluvad nii kalandussektori esindajad, kui ka valitsusasutuste, teadusasutuste ja
rannapiirkondade esindajad. Keskkonnaorganisatsioonidest kuulub kalandusnõukogusse Eesti Roheline
Liikumine, samuti kuuluvad kalandusnõukogu liikmete hulka Keskkonnaministeeriumi ja
Keskkonnainspektsiooni esindajad.

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi seirekomisjon on samuti moodustatud ministri käskkirjaga lähtuvalt
partnerluse printsiibist ning ametkondade ja fondide vahelise koordinatsiooni tagamise eesmärgist.
Seirekomisjoni kuuluvad asjaomaste ministeeriumide ja teiste avalike institutsioonide esindajad, sektori
esindajad, teadlased jne. Seirekomisjoni kuulub hetkel 24 põhiliiget. Sünergia teiste ühenduse fondidega
tagatakse erinevate Euroopa Liidu rahaliste vahendite rakendamisega seotud institutsioonide kaasamisega.
Seirekomisjoni moodustamisel võeti arvesse ka uue kalanduspoliitika elementide integreerimist, kaasates
kontrolli, järelevalve, integreeritud merenduspoliitika ja andmete kogumisega seotud institutsioonide
esindajaid (nt Keskkonnainspektsioon, Keskkonnaministeerium, Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium). Euroopa Komisjoni esindajad osalevad seirekomisjoni töös
vaatlejatena. Seirekomisjoni eesistuja on Maaeluministeerium, kes valmistab ette istungiga seotud
töödokumendid. Seirekomisjoni koosolekud toimuvad reeglina üks kord aastas. Seirekomisjoni liikmetel
on võimalus jälgida nii meetmete väljatöötamist ja elluviimist kui vajadusel teha ettepanekuid meetmete
rakendamise tulemuslikkuse suurendamiseks. Samuti on kõigil soovijatel võimalus seirekomisjoni
istungitel astuda dialoogi Euroopa Komisjoni esindajatega (kes küll hääletamisprotsessis ei saa osaleda,
vaid on nõuandvas rollis).

12.2. Hinnang nende erimeetmete rakendamise kohta, mida on võetud järgimaks määruse (EL)
nr 1303/2013 artiklis 7 sätestatud põhimõtteid meeste ja naiste võrdõiguslikkuse edendamise ja
mittediskrimineerimise kohta, sh meetmete kohta, mida on võetud puuetega inimeste juurdepääsu
tagamiseks ning võrdõiguslikkuse küsimuste lõimimiseks rakenduskavadesse.
Programmi rakendamisel pole tehtud soost tulenevaid erisusi näiteks programmi rakendamisele või
väljatöötamisele kaasamisel või toetuse saamisel. Üldjuhul pole programmi elluviimisel rakendatud eraldi
meetodeid soolise võrdõiguslikkuse tagamiseks, kuna taotlejaks on valdavalt juriidilised isikud.
Kalandussektoris on domineeriv meeste osakaal just esmatootmise (primary production) tasandil. Samas
töötavad ka naised kalurina ja selleks ei ole kehtestatud sool põhinevaid struktuurseid piiranguid. Naiste
osakaal on kõrgem püügiettevõtete halduses ja raamatupidamises ning kalatööstustes.
Seega ei sisalda toetuse saamise kriteeriumid või valikukriteeriumid üldjuhul soolist komponenti sektorist
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tuleneval põhjusel. Soolise võrdõiguslikkuse printsiibi rakendamisele võib anda hinnangu, et seda on
tehtud mõistlikkuse piires, võttes arvesse reaalset sektori olukorda ja sihtgruppi.
Meetmete tingimuste väljatöötamisel lähtutakse ka Eesti põhiseadust tulenevatest põhimõtetest nagu
diskrimineerimise keeld.

12.3. Hinnang nende erimeetmete rakendamise kohta, mida on võetud järgimaks määruse (EL)
nr 1303/2013 artiklis 8 sätestatud põhimõtteid säästva arengu kohta (sh ülevaade säästva arengu
edendamiseks võetud meetmetest).
Säästva arengu põhimõtete rakendamisse otseselt panustavad Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi
rakenduskava meetmed on järgmised:
1)
kalalaeva energiatõhususe parendamise ja kliimamuutuste leevendamise toetus – toetatakse nii
merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ja taastamise kui ka kliimamuutuste
leevendamise ja kalalaevade energiatõhususe parandamisega seotud tegevusi;
2)
kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (projektitoetus) – toetatavaks
tegevuseks on näiteks koelmualade loomine või taastamine, kalaliigi veekogusse asustamine riikliku
majandamiskava alusel;
3)
kalapüügi innovatsioonitoetus – toetatakse kalavarude hea seisundi säilitamist, säästlike ja
keskkonnasõbralike lahenduste väljatöötamist kalapüügil; uuenduslike tehnoloogiate väljatöötamist ning
uute kasutamata vee-elusressursside tõhusat kasutamist;
4)
merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus toetatakse kunstkoelmute paigaldamist, jätkusuutlike kalavarude taastamist konkreetsete mere- ja
rannikuelupaikades ja nende teaduslikku ettevalmistamist ning hindamist;
5)
püügivahendi parendamise toetuse raames toetatakse investeeringuid, mis vähendavad kalapüügi
mõju merekeskkonnale ning aitavad kaasa mere bioloogiliste ressursside säästvale kasutamisele;
6)
rannapüügilaeva energiatõhususe parendamise toetus, mille abil toetati investeeringuid
kalalaevade energiatõhususe parandamiseks vähendades sellega mõju kliimamuutusele;
7)
vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus – toetatakse säästlikemate
tehnoloogiate ja lahenduste kasutuselevõttu, et suurendada energiasäästu, seejuures vähendades
vesiviljelusettevõtete mõju keskkonnale;
8)
kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus,
mille eesmärgiks on suurendada energiasäästu ja ressursitootlikkust säästlikemate tehnoloogiate ja
lahenduste kasutuselevõtu kaudu, vähendades seejuures käitlemisettevõtete mõju keskkonnale.
Kaudselt panustavad säästva arengu põhimõtete rakendamisse näiteks „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele
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uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus- ja tutvustuskampaaniate toetus“, et
suurendada üldsuse keskkonnaalast teadlikkust. „Kalasadamate investeeringutoetuse“ meetme abil
suurendatakse kalasadama energiatõhusust ning keskkonnasäästlikkust. Merekeskkonna alaste teadmiste
parendamisele aitab kaasa „Merekeskkonnaalaste teadmiste parendamise toetus“. „Teadlaste ja kalurite
koostöötoetus“ ning „Teadlaste ja vesiviljelusettevõtjate koostöötoetus“ aitavad samuti kaasa inimeste
keskkonnateadlikkuse suurendamisele. Kaudselt panustab meede „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete
käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus“ , kus energia- ja ressursiauditi tulemusel
leitakse need kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemisse tehtavad investeeringud, mis aitavad säästa
energiat või vähendada mõju keskkonnale.
EMKF rakenduskava 2014 – 2020 elluviimiseks on valitud 24 EMKF toetusmeedet, nendest üle poole
panustavad säästva arengu põhimõtete rakendamisse kas kaudselt või otseselt. Eelpool nimetatud
meetmete sisuline ja finantsiline progress on kirjeldatud punktis 3.1.
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13.

ARUANDLUS KLIIMAMUUTUSEALASTE EESMÄRKIDE SAAVUTAMISEKS KASUTATUD TOETUSE
KOHTA (MÄÄRUSE (EL) NR 1303/2013 ARTIKLI 50 LÕIGE 4)
Arvnäitajad on arvutatud automaatselt ja lisatakse tabelis 4 esitatud finantsandmetele. Saadud näitajate
juurde võib lisada selgitusi, eriti juhul, kui tegelikud andmed on väiksemad kui kavandatud.
Perioodi lõpuks on planeeritud kliimamuutustesse panustamine kogusummas 16 409 898,40 eurot ehk
16% fondi vahendite EMKF osalusest.
Kliimamuutuste alaste eesmärkide jaoks 31.12.2018 seisuga väljamakstud toetus moodustab 21% perioodi
lõpuks ettenähtud kogusummast, määramisi on tehtud 40% ulatuses (perioodi lõpuks ettenähtud
kogusummast).
Võrdluseks võib välja tuua, et heakskiidetud projektide raames kliimameetmetele antav toetus on 6 612
946,43 eurot, mis moodustab heakskiidetud projektide EMKF osalusest 12%.
Kliimamuutustega seotud eesmärkidesse panustab EMKF erinevate meetmete kaudu. Võrdlemisi madal
saavutustase on seotud sellega, et 2018.a. lõpu seisuga ei olnud veel kliimamuutustesse panustavatest
meetmetest reaalselt rakendunud „Vesiviljelusalade potentsiaali suurendamine“, väljamaksed puudusid ka
meetmetes „Kalalaeva energiatõhususe parendamise ja kliimamuutuste leevendamise toetus“ ja
„Kalasadamate investeeringutoetuse“.
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14.

ARUKAS, JÄTKUSUUTLIK JA KAASAV MAJANDUSKASV (MÄÄRUSE (EL) NR 1303/2013 ARTIKLI 50

LÕIGE 5)

Esitatakse teave ja hinnang rakenduskava panuse kohta liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava
majanduskasvu strateegia eesmärkidesse.
Esitatakse teave ja hinnang rakenduskava panuse kohta liidu aruka, jätkusuutliku ja kaasava
majanduskasvu strateegia eesmärkidesse.
Euroopa 2020 strateegias on kolm prioriteeti:
 arukas majanduskasv: teadmiste- ja innovatsioonipõhise majanduse arendamine;
 jätkusuutlik majanduskasv: ressursitõhusama, loodussäästlikuma ja
konkurentsivõimelisema majanduse edendamine;
 kaasav majanduskasv: kõrge tööhõivetasemega majanduse tugevdamine, et tagada sotsiaalne ja
territoriaalne ühtekuuluvus.
Euroopa 2020 eesmärkidega seotud EMKF temaatilised eesmärgid on järgmised:
 03 (väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete ning põllumajandussektori ja kalandus- ja
vesiviljelussektori konkurentsivõime suurendamine;
 04 (vähese CO2- heitega majandusele ülemineku toetamine kõikides sektorites);
 06 (keskkonna säilitamine, keskkonnakaitse ja ressursside säästliku kasutamise edendamine);
 08 (kestva ja kvaliteetse tööhõive edendamine ja tööjõu liikuvuse toetamine).
Euroopa 2020 strateegia aruka majanduskasvu prioriteeti panustavad EMKF meetmed kas otseselt või
kaudselt. Jätkusuutliku majanduskasvu ja kaasava majanduskasvu prioriteetidesse panustavad EMKF
meetmed ainult otseselt.
Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete ning põllumajandussektori ja kalandus- ja vesiviljelussektori
konkurentsivõime suurendamise eesmärki panustavad nii innovatsioonimeetmed, investeeringud
kalasadamatesse, turustamis- ja töötlemismeetmed kui ka näiteks teadlaste ja kalurite koostöötoetus ning
tootlikud investeeringud vesiviljelusse.
Vähese CO2- heitega majandusele ülemineku toetamis eesmärki panustab EMKF läbi kahe meetme „Rannapüügilaeva energiatõhususe parendamise toetus“ ning „Kalalaeva energiatõhususe parendamise ja
kliimamuutuste leevendamise toetus“.
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Keskkonna säilitamise, keskkonnakaitse ja ressursside säästliku kasutamise eesmärki panustab EMKF läbi
ühise kalanduspoliitika ja integreeritud merenduspoliitika prioriteetide. Samuti panustavad erinevad
keskkonnameetmed: püügivahendi parendamise toetus, merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja
ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus, vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise
toetus ning vesiviljelusalade potentsiaali suurendamine.
Kestva ja kvaliteetse tööhõive edendamise eesmärki toetab EMKF läbi ranna- ja sisevete kalanduse ja
kalandusega seotud piirkondade, samuti panustab teadlaste ja vesiviljelusettevõtjate koostöötoetuse
meede. Meetmete rakendamisega seonduv info on kajastatud peatükis 3.1.
Eesmärk "Arukas majanduskasv" on seotud temaatilise eesmärgiga 03 (otseselt panustavad EMKF
meetmed - heakskiidetud projekte 11, määratud toetus 6 964 513 eurot, makstud toetud 1 411 116 eurot;
kaudselt panustavad EMKF meetmed - heakskiidetud projekte 64, määratud toetus 18 012 161 eurot,
makstud toetud 11 844 417 eurot)
Eesmärk "Jätkusuutlik majanduskasv" on seotud temaatiliste eesmärkidega 04 ja 06: (tematiline eesmärk
04 - heakskiidetud projekte 18, määratud toetus 218 181 eurot, makstud toetud 7876 eurot; temaatiline
eesmärk 06 - heakskiidetud projekte 104, määratud toetus 11 637 555 eurot, makstud toetud 5 468 690
eurot)
Eesmärk "Kaasa majanduskasv" on seotud temaatilise eesmärgiga 08: (heakskiidetud projekte 527,
määratud toetus 13 635 725 eurot, makstud toetud 7 737 433 eurot)
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15.
PROGRAMMI TÄITMIST MÕJUTAVAD PROBLEEMID — TULEMUSRAAMISTIK (MÄÄRUSE (EL) NR
1303/2013 ARTIKLI 50 LÕIGE 2)
Kui tulemusraamistikus määratud vahe-eesmärkide ja eesmärkidega seotud edusammude hindamine
näitab, et teatavad vahe-eesmärgid ja eesmärgid ei ole saavutatud, siis peaksid liikmesriigid kirjeldama
vahe-eesmärkide saavutamata jätmise põhjuseid 2019. aasta aruandes ja eesmärkide saavutamata jätmise
põhjuseid aruandes, mis esitatakse määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 138 lõikes 1 osutatud tähtajaks
31.12.2018 seisuga on tulemusraamistiku finantsnäitaja vahe-eesmärk saavutamata liidu prioriteetide I, II
ja VI puhul. Väljundnäitaja vahe-eesmärgid on osaliselt täitmata prioriteetide I ja II osas.
Prioriteet I finantsnäitaja vahe-eesmärgiks on seatud 5 797 500 eurot, mis on täidetud 68% ulatuses.
Prioriteet hõlmab mitut toetusmeedet ning väljamaksete tempo kiirenemist on oodata alles 2019. ja 2020.
aasta jooksul. Olemasoleva info põhjal saavad 2023. a seatud eesmärgid täidetud.
Alla 65% jääb eesmärk täitmata väljundnäitaja „1.7 Energiatõhusus ja kliimamuutuste leevendamine“
osas. Meetme „Kalalaeva energiatõhususe parendamise ja kliimamuutuste leevendamise toetus“ raames
on 2018. a seisuga esitatud vaid 1 taotlus, kuid vahe-eesmärgina on ette näinud vähemalt 6 projekti ellu
viimist. Kasusaajate poolse huvi puudumise tõttu jääb täitmata ka programmi lõpuks seatud eesmärk.
Kasusaajate poolne madal huvi tuleneb eeskätt muudatustest EL õigusaktides.
2018. a lõpu seisuga ei olnud veel väljamakseid „Kalasadamate investeeringutoetuse“ meetmest, mille
taotlusvoor toimus alles aruandlusperioodi viimastel kuudel. Esitati 1 taotlus, mille puhul on kindel,
et väljundnäitaja lõppeesmärk saab täidetud.
Väljundnäitajate vahe- ja lõppeesmärgid on ületatud meetmetes - „Püügivahendi parendamise toetus“ ja
„Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus“, mis
on olnud oodatust edukamad.
I prioriteedis jäid tulemused alla 85% seatud eesmärgist kahe näitaja osas, mistõttu läheb antud prioriteedi
tulemusreserv ümberjagamisele.
II prioriteedi finantsnäitaja saavutustase on 50%. II prioriteedi nelja väljundinäitaja vahe-eesmärgist jääb
täitmata üks. Näitaja „2.2 Tootlikud investeeringud vesiviljelusse“ osas nähti ette 6 projekti ellu viimist,
kuid 2018. a lõpu seisuga on käivitunud ainult 1 projekt, mistõttu on näitaja saavutusmäär vaid
17%. Madala saavutuse peamiseks põhjuseks on kasusaajate vähene huvi laenuinstrumendi vastu
ettevõtete ebapiisava kapitaliseerituse, negatiivse rahavoo ja madala krediidivõimekuse tõttu. Teine põhjus
on investeeringumeetmete hiline rakendumine – meetme „Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju
vähendamise toetus“ esimene taotlusvoor toimus 2018. a lõpus, mistõttu ei ole aruandlusperioodi jooksul
veel taotlusi heaks kiidetud.
Meede „Vesiviljelusalade potentsiaali suurendamine“ ei ole rakendunud ja on jätkuvalt ettevalmistuste ja
konsultatsioonide faasis. Väljamaksete madal tase on tingitud asjaolust, et meetmete „Vesiviljeluse
innovatsioonitoetus“ ja „Teadlaste ja vesiviljelusettevõtjate koostöötoetus“ puhul on sarnaselt I prioriteedi
analoogsetele meetmetele tegemist pikaajaliste projektidega, mille raames on fondi rakendumise esimestel
aastatel teostatud peamiselt ettevalmistavaid töid ning projektide põhitegevuste ellu viimise tulemusena
kiireneb väljamaksete tempo alles järgnevatel aastatel. Negatiivset mõju avaldab hea praktika puudumine
välismaiste teadlaste ja ekspertide kaasamiseks ja vastava koostöövõrgustiku puudumine. Väljundnäitajate
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2.1, ja 2.5 puhul saavad täidetud ka programmperioodi lõpuks seatud eesmärgid.
Tulenevalt eelpool toodust on II prioriteedi raames tulemusraamistiku vahe-eesmärkide täitmise
saavutustase alla 65% kahe näitaja osas ning sarnaselt I prioriteedile kuulub tulemusreserv
ümberjagamisele.
Liidu III prioriteedi puhul on tulemusraamistiku vahe-eesmärgid 100% täidetud nii finants- kui ka
väljundnäitajate osas. Kui finantsnäitaja 2018.a vahe – eesmärgiks oli seatud 3 496 453 eurot, siis
tegelikult tõendati kulusid 4 644 162 euro eest. Korraldusasutus ei näe probleeme ka perioodi lõpuks
seatud eesmärkide täitmisel.
IV prioriteedi väljundnäitajate osas on 2018. a lõpuks täidetud ka 2023. aastaks seatud eesmärgid –
rakendunud on kõik 8 kohaliku arengu strateegiat ning lõpetatud või töös on 65 koostööprojekti.
Komisjonile on tõendatud kulusid kogusummas 10 199 082 eurot, vastavaks eesmärgiks seati
rakenduskavas 7 080 000 eurot. Seega võib öelda, et vahe-eesmärgid on täidetud 100% ning ka perioodi
lõppeesmärgid saavad täidetud.
V prioriteedi raames on 2018. a lõpu seisuga tulemusraamistiku vahe-eesmärgid 100% täidetud kõikide
näitajate osas. Kulusid on Euroopa Komisjonile tõendatud pea kaks korda enam esialgselt planeeritust –
kui eesmärgiks oli seatud 7 511 723 eurot, siis tegelik saavutusmäär 14 732 333 eurot. Väljundnäitaja
eesmärgid on ainuüksi lõpuni ellu viidud tegevusi arvesse võttes ületatud väljundnäitajate 5.1 „Nende
tootjaorganisatsioonide või tootjaorganisatsioonide ühenduste arv, kelle tootmis- ja turustuskavasid
toetatakse“ ja 5.2 „Turustusmeetmed ja ladustamistoetus“ osas. 2018. a lõpuks on toetatud 5
tootjaorganisatsiooni tootmis- ja turustamiskavasid, kui esialgselt nähti eesmärgina ette 4
tootjaorganisatsiooni toetamist. Turustusmeetme „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude
leidmise toetus“ raames on lõpetatud 16 projekti, 1 projekti osas on tegevused elluviimisel. „Kalapüügi
või vesiviljelustoodete sertifitseerimise ja turu-uuringute tegemise toetuse“ meetmes on tegevused
elluviimisel 2 projekti raames. Seega on turustusmeetmetes väljundnäitaja saavutustaseme väärtus 19
projekti, vahe-eesmärgina oli ette nähtud 3 projekti elluviimine.
Võttes väljundnäitaja 5.3 „Töötlemine“ tulemuste hindamisel aluseks ka rakendamisel olevad tegevused,
on vahe-eesmärk täidetud ka antud näitaja osas. Meetmete „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise
ühisinvesteeringute toetus“ ja „ Tootlikud investeeringud kalandus- ja vesiviljelustoodete töötlemisse“
raames on ellu viimisel vastavalt 1 ja 2 projekti. „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete
energia- ja ressursiauditi tegemise toetus“ meetmes on lõpule viidud 7 projekti ning ellu viimisel
täiendavalt 7 tegevust. „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia ja ressursisäästlikumaks
muutmise toetus“ meetme raames on lõpetatud 1 projekt ning elluviimisel on 9 tegevust. Kokkuvõtvalt on
väljundnäitajasse 5.3 panustavate töötlemise meetmete raames lõpetatud või elluviimisel 27 tegevust,
eesmärgina oli ette nähtud 19 tegevuse elluviimine.
Prioriteet VI puhul viiakse kahe meetme raames 2018.a lõpu seisuga tegevusi ellu 10 projekti raames,
millest tulenevalt on 100% täidetud tulemusraamistikus ette nähtud väljundnäitajate vahe-eesmärk.
Tegemist on pikaajaliste projektidega, mistõttu väljamaksete tase on aruandlusperioodil olnud oodatust
madalam. Teiseks põhjuseks on kasusaaja inimressursi vähesus, mistõttu on olnud raskendatud projektide
elluviimine. Finantsnäitaja vahe-eesmärgiks seatud 750 000 eurot on saavutatud 55% ulatuses (Euroopa
Komisjonile on kulusid tõendatud kogusummas 415 299 euro). Korraldusasutuse hinnangul saavad
täidetud 2023. a seatud eesmärgid. Kuna ühe näitaja osas jäi saavutustase alla 65% seatud eesmärgist,
kuulub ümberjagamisele ka VI prioriteedi tulemusreserv.
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16.

KUI SEE ON ASJAKOHANE, PANUS MAKROPIIRKONDLIKESSE JA MERE
VESIKONNA STRATEEGIATESSE.

Nagu on sätestatud määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 27 (programmide sisu) lõikes 3, artikli 96
(majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi alla kuuluvate rakenduskavade sisu, vastuvõtmine
ja muutmine) lõike 3 punktis e, artikli 111 (majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi alla
kuuluvate programmide rakendusaruanded) lõikes 3 ja lõike 4 punktis d ning 1. lisa punktis 7.3
(põhiprogrammide panus makropiirkondlikesse ja mere vesikonna strateegiatesse), toetab see programm
makropiirkondlikku (-piirkondlikke) ja/või mere vesikonna strateegiat (vesikondade strateegiaid):
EMKF prioriteetsete suundade (1-6) raames rakendatavad meetmed panustavad järgmistesse Läänemere
Strateegia eesmärkidesse.

 Läänemere strateegia peaeesmärk „Päästa meri“
EMKF panustab eesmärki nii energiatõhusust suurendavate, kütusesäästu ning ressursside
efektiivsemat kasutamist soodustavate meetmete ning samuti merekeskkonna bioloogiliste
ressursside kaitse ning merekeskkonnaalase teadlikkuse tegevuste kaudu. Meetme
„Rannapüügilaeva energiatõhususe parendamise toetus“ eesmärk on soodustada tegevusi, mis on
suunatud väikesemahulise kalalaevastiku kütusesäästlikkuse ja energiatõhususe parandamisele.
Kalasadamate investeeringutoetuse meede suurendab kalasadama energiatõhusust ja kalasadama
keskkonnasäästlikkust.
Töötlemismeetme „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks
muutmise toetus“ eesmärk on suurendada ettevõtja energiasäästu ja ressursitootlikkust
säästlikemate tehnoloogiate ja lahenduste kasutuselevõtu kaudu, vähendades seejuures
käitlemisettevõtete mõju keskkonnale.
„Kalalaeva energiatõhususe parendamise ja kliimamuutuste leevendamise toetuse“ meetme abil
tehakse varustusse või kalalaevadesse investeeringud, mille eesmärk on vähendada saasteainete või
kasvuhoonegaaside heiteid ja suurendada kalalaevade energiatõhusust.
Meetme „Püügivahendi parendamise toetus“ eesmärk on keskkonnasäästliku kalapüügi ja merening siseveekogude bioloogiliste elusressursside säästva kasutuse edendamine.
„Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetuseˮ
meede aitab kaasa merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitsele ja
taastamisele.
Meede „Merekeskkonna alaste teadmiste parendamise toetus“ toetab tegevusi, mis aitavad kaasa
teadmiste parandamisele merekeskkonna seisundi kohta.
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 Läänemere strateegia peaeesmärk „Ühendada piirkond“
Piirkonna ühendamise eesmärgiga on seotud „Integreeritud mereseire arendamise toetus“, mille eesmärk
on panustada integreeritud mereseire ja eelkõige Euroopa Liidu merendusvaldkonna seireks ühise
teabejagamiskeskkonna Common Information Sharing Environment (CISE) loomise eesmärkidesse.

 Läänemere strateegia peaeesmärk „Suurendada heaolu“
Heaolu suurendamise eesmärki panustavad innovatsioonimeetmed (kalapüügis, vesiviljeluses),
mille peamine eesmärk on suurendada sektori konkurentsivõimet ja majandustulemuste kasvu
innovatsiooni edendamise kaudu. Toetuse erieesmärk on tehnoloogilise arengu, innovatsiooni,
sealhulgas energiatõhususe suurendamise ja teadmiste edasiandmise tõhustamise toetamine.
Koostöötoetuse meetmete (teadlaste ja kalurite ning teadlaste ja vesiviljelusettevõtjate vahel)
eesmärk on tööhõive edendamine ning kutsekoolituse, uute kutseoskuste ja elukestva õppe
arendamine.
Meetme „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja
vesiviljelustoodete teavitus- ja tutvustuskampaaniate toetus“ abil toetatakse tegevusi, mis aitavad
leida uusi turge kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele, parandada kalapüügi- ja vesiviljelustoodete
turule laskmise tingimusi, edendada toodete kvaliteeti ja lisandväärtust ning korraldada
jätkusuutlikele kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele teavitus- ja tutvustuskampaaniaid eesmärgiga
suurendada üldsuse teadlikkust neist toodetest.
Meede „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine“ on suunatud nii
innovatsiooni suurendamisele, töökohtade loomisele, tegevuse mitmekesistamisele, kui ka
kalanduspiirkondade sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamisele.
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ELi Läänemere piirkonna strateegia (EUSBSR)
ELi Doonau piirkonna strateegia (EUSDR)
ELi Aadria ja Joonia mere piirkonna strateegia (EUSAIR)
ELi Alpi piirkonna strateegia (EUSALP)
Atlandi ookeani vesikonna strateegia (ATLSBS)
Vahemere lääneosa strateegia (WestMED)
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EUSBSR
Programmiga seotud eesmärk (eesmärgid), poliitikavaldkond (-valdkonnad) ja horisontaalne meede
(horisontaalsed meetmed):
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Eesmärgid
1 - Läänemere kaitsmine
2 - Piirkonna ühendamine
3 - Heaolu suurendamine
Poliitikavaldkonnad
4.1 - Biomajandus
4.2 - Kultuur
4.3 - Haridus
4.4 - Energeetika
4.5 - Ohutegurid
4.6 - Tervishoid
4.7 - Innovatsioon
4.8 - Toiteained
4.9 - Ohutus
4.10 - Turvalisus
4.11 - Laevandus
4.12 - Turism
4.13 - Transport
Horisontaalsed meetmed
5.1 - Suutlikkus
5.2 - Kliima
5.3 - Naabrid
5.4 - Ruumiline planeerimine
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Meetmed või mehhanismid, mida kasutatakse programmi ja EUSBSRi paremaks seostamiseks
A. Kas programmi seirekomisjonis osalevad makropiirkondlikud koordinaatorid (peamiselt
riiklikud koordinaatorid, poliitikavaldkonna koordinaatorid, horisontaalsete meetmete
koordinaatorid või juhtkomiteede/koordineerimisrühmade liikmed)?
Jah 

Ei 

B. Kas valikukriteeriumides on ette nähtud lisapunktid erimeetmetele, millega toetatakse
EUSBSRi?
Jah  Ei 
C. Kas programmi raames on investeeritud ELi fondide vahendeid EUSBSRi?:
Jah  Ei 
Kas programmi raames kavatsetakse investeerida EUSBSRi tulevikus? Täpsustada (1 konkreetne
lause)
ei ole eraldi eelarvet Läänemere Strateegiasse panustamiseks
D. Seoses EUSBSRiga saavutatud tulemused (v.a 2017)

E. Kas teie programm käsitleb EUSBSRi alleesmärke (koos vastavate konkreetsete sihtide ja
näitajatega), nagu on sätestatud EUSBSRi tegevuskavas? (Täpsustada siht ja näitaja)
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Dokumendi pealkiri
2018. aasta seirearuande kokkuvõte kodanikele

ET

Dokumendi liik
Kokkuvõte kodanikele

Dokumendi kuupäev

Kohalik viide

4.07.2019

Komisjoni viide
Ares(2019)4816001

89

Failid
Seirearuande kokkuvõte kodanikele

Saatmiskuupäev
24.07.2019

Saatja
npapppju

ET

VIIMASED KINNITAMISTULEMUSED
Raskusaste
Teave

ET

Kood

Teade
Rakendusaruande versioon on kinnitatud.

90

ET

