SELETUSKIRI
maaeluministri määruse ‟Tootmis- ja turustamiskavade toetusˮ
eelnõu juurde
1. Sissejuhatus
Määrus kehtestatakse kalandusturu korraldamise seaduse (edaspidi KTKS) § 19 lõike 1 alusel,
lähtudes Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1303/2013, millega
kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi,
Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa
Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi,
Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta
ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk
32–469), ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 508/2014 Euroopa
Merendus- ja Kalandusfondi kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määruse (EÜ)
nr 2328/2003, (EÜ) nr 861/2006, (EÜ) nr 1198/2006 ja (EÜ) nr 791/2007 ning Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1255/2011 (ELT L 149, 20.05.2014, lk 1–66)
sätestatust.
Määruse eelnõu ja seletuskirja koostas Maaeluministeeriumi kalamajandusosakonna
turukorralduse ja kaubanduse büroo peaspetsialist Kristi Ilves (tel 625 62297). Juriidilise
ekspertiisi määruse eelnõule tegi Maaeluministeeriumi õigusosakonna peaspetsialist Gregori
Palm (tel 625 6206).
Määruses sätestatakse „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020”
(edaspidi rakenduskava) meetme „Tootmis- ja turustuskavade toetus” raames toetuse
(edaspidi toetus) andmise tingimused, toetatavad tegevused, toetuse vorm, toetuse määr ja
toetuse maksimaalne suurus, taotlejale ja taotlusele esitatavad nõuded, taotluse menetlemise
tingimused ja kord, toetuse maksmine ning toetuse saaja kohustused.
2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
Määruse eelnõu koosneb 12 paragrahvist.
Määruse alusel antava toetuse eesmärk on konkurentsivõimelise, keskkonnasäästliku,
majanduslikult elujõulise ja sotsiaalselt vastutustundliku kalanduse ning vesiviljeluse
edendamine.
Kalanduse ja vesiviljeluse elujõulisuse tagamiseks konkurentsiturul on oluline toetada
käitajate tootmis- ja turustamistegevust, et suurendada kalapüügi- ja vesiviljelustoodete
väärtust. Samas on oluline, et tootjaorganisatsioonid suunaksid oma liikmeid rakendama
säästvat püügitegevust ja vesiviljelust, mida saab saavutada koostöö ja ühistegevuse kaudu
tootmis- ja turustamiskavade ettevalmistamisel ja elluviimisel.
Eelnõu §-ga 1 sätestatakse määruse reguleerimisala, milleks on toetuse andmise tingimused
ja kord.
Eelnõu §-ga 2 sätestatakse toetatavad tegevused ja toetuse vorm. Tootmis- ja turustuskavade
meetmega antakse toetust tunnustatud tootjaorganisatsioonidele Euroopa Parlamendi ja
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nõukogu määruse (EL) nr 1379/2013 kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turu ühise korralduse
kohta, millega muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 1184/2006 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 104/2000 (ELT L 354, 28.12.2013, lk 1–21),
artiklis 28 nimetatud tootmis- ja turustuskavade ettevalmistamiseks ja rakendamiseks.
Kõik elluviidavad tegevused peavad olema tootmis- ja turustamiskava elluviimise ja
rakendamisega otseselt seotud. Lõike 2 kohaselt antakse toetust Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 67 lõike 1 punktis a sätestatud hüvitise vormis.
Hüvitamise näol on tegemist kulupõhise arvestusega, millega hüvitatakse tegelikult tehtud ja
välja makstud abikõlblikke kulusid.
Eelnõu §-ga 3 sätestatakse toetuse maksimaalne suurus ja omafinantseeringu minimaalne
määr.
Toetuse maksimaalne suurus kujuneb turustatud toodangu väärtuse järgi. See on määratud
kalapüügivaldkonnas tegutseva tootjaorganisatsiooni puhul 3%-ga tootjaorganisatsiooni
liikmete kolme viimase kalendriaasta aastatoodangu keskmisest väärtusest. See tähendab, et
arvesse lähevad tootjaorganisatsiooni liikmete viimase kolme kalendriaasta esmakokkuostud
ja üleandmised (kõigi kalaliikide, mitte ainult tunnustatud liikide osas), millest arvutatakse
aastatoodangu keskmine väärtus. Väärtuse arvutusel lähtutakse vastava aasta keskmistest kala
esmakokkuostu hindadest, mis avaldatakse Maaeluministeeriumi kodulehel. Näiteks kui
2012. aastal püüdis tootjaorganisatsioon ja suunas esmakokkuostu 1000 t kilu, mille keskmine
esmakokkuostu hind oli 200 €/t, 2013. aastal andis üle 2000 t räime, mille hind oli 220 €/t, ja
2014. aastal andis esmakokkuostu 3000 t kilu, mille keskmine esmakokkuostu hind oli 210
€/t, siis saab teha järgmise arvutuse: ((1000 t × 200 €/t) + (2000 t × 220 €/t) + (3000 t ×
210 €/t)) / 3 = 423 333 eurot. Sellest omakorda saab arvutada toetuse maksimaalse suuruse,
arvutades summast 3%: 423 333 × 0,03 = 12 699 eurot. Seega on sellel konkreetsel
kalendriaastal toetuse maksimaalne suurus tootjaorganisatsiooni jaoks 12 699 eurot.
Vesiviljeluse tootjaorganisatsiooni puhul võetakse arvesse tootjaorganisatsiooni liikmete
viimase
kolme
kalendriaasta
turustatud
aastatoodangu
keskmine
väärtus
raamatupidamisandmete alusel (kõikide kalaliikide, mitte ainult tunnustatud liikide osas),
millest arvutatakse omakorda 3%. Kuivõrd vesiviljeluses ei toimu esmakokkuostu ega
üleandmist, võetaksegi aluseks raamatupidamislikud turustuse ehk toodangu müügi andmed.
Müügi puhul läheb arvesse ka müük asustusmaterjaliks.
Kui liige ei ole olnud tootjaorganisatsiooni koosseisus kõigil viimasel kolmel aastal, läheb
arvesse see aeg, millal ta on liige olnud. Näiteks kui viimased kolm aastat on 2012, 2013 ja
2014 ning liige liitus tootjaorganisatsiooniga alles 2014. aastal, siis lähebki selle liikme puhul
arvesse 2014. aasta toodangu väärtus.
Toetust antakse abikõlblike kulude maksumuse katmiseks 75% abikõlblike kulude
maksumusest. Kuigi lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014
artikli 95 lõikest 1 on liikmesriigil õigus anda abi 50% toetusmääraga, siis sama artikli lõike 4
kohaselt võib toetust suurendada sama määruse lisas 1 nimetatud toimingute puhul, millest
üks on ka tootjaorganisatsiooni rakendatav tegevus. Lisas toodud määrade alusel saab toetust
suurendada kuni 25%. Seega on toetuse määr 75%.
Eelnõu §-ga 4 sätestatakse tootmis- ja turustamiskava ettevalmistamise ja rakendamisega
seotud abikõlblikud kulud. Abikõlblikud on järgmised kulud: 1) tunnustatud
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tootjaorganisatsiooni või tunnustatud tootjaorganisatsioonide liidu töötaja palgakulu või
juhatuse liikme käsunduslepingust tulenev tasu ühe täistöökoha ulatuses. Täistöökohaks
arvestatakse töötamist 40 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul; Arvestada tuleb, et kõik
kulud, sh ka palgakulu peab olema otseselt kokkuviidav tootmis- ja turustamiskava
koostamise ja elluviimisega. Sellest tulenevalt peab palgakulu puhul näitama ära, kui suure
osa tööajast tunnustatud tootjaorganisatsiooni või tunnustatud tootjaorganisatsioonide liidu
töötaja või juhatuse liige tegeleb just tootmis- ja turustamiskava ettevalmistamise ja
rakendamisega. Selleks tuleb pidama tööajatabelit. Kui tunnustatud tootjaorganisatsiooni või
tunnustatud tootjaorganisatsioonide liidu töötaja või juhatuse liige töötab lisaks muul
ametikohal või on muu organisatsiooni juhatuses, tuleb lisaks arvesse võtta töövõtu lepinguga
või käsunduslepinguga määratud tööaja koormust. Täistööaega ei ole võimalik rakendada,
kui töötaja töötab juba muus organisatsioonis määratud tööajaga ehk silmas tuleb pidada, et
täistööaega summeeritult töötaja/juhatuse liikme kohta ei ületataks. Näide: isik Mari töötab
tootjaorganisatsiooni raamatupidajana poole kohaga (50% täistööajast, 20 tundi nädalas), ja
poole kohaga firma x raamatupidajana. Seega tuleb arvestada, et tootjaorganisatsiooni
raamatupidamisega tootjaorganisatsioonis on ta hõlmatud pool aega täistööajast. Nüüd tuleb
edasi pidada tal tööajatabelit, et osata näidata, palju sellest poole kohaga töötamise ajast on
tema raamatupidamine tootjaorganisatsioonis seotud otseselt tootmis- ja turustamiskava
ettevalmistamise ja rakendamisega. Tulemuseks võib olla, et raamatupidaja töötab
tootjaorganisatsioonis poole kohaga ehk 20 t nädalas ja sellest 25% ajast ehk 5 tundi nädalas
on tema töö seotud otseselt tootmis- ja turustamiskava ettevalmistamise ja rakendamisega.
2) tunnustatud tootjaorganisatsiooni või tunnustatud tootjaorganisatsioonide liidu töötaja või
juhatuse liikme lähetuse kulu, sealhulgas lähetatu üritusel osalemise osavõtutasu; 3)
tunnustatud tootjaorganisatsiooni või tunnustatud tootjaorganisatsioonide liidu töötaja või
juhatuse liikme koolituskulu; 4) eksperdihinnangu tellimise kulu eksperdiga sõlmitud
töövõtulepingu kohaselt, sealhulgas eksperdi lähetuse kulu. Abikõlbulik on nii kodumaiselt
kui väliseksperdilt tellitud hinnangu kulu; 5) raamatupidamisteenuse ja finantsnõustamise
kulu. Abikõlbulik on siinjuures ka raamatupidamisteenuse sisseostu kulu, kuid tegemist peab
olema raamatupidamisteenust pakkuva ettevõtjaga, kelle põhikirjaline tegevus on seotud
raamatupidamisega.
Vastavate kulutuste abikõlbliku kulu piirid reguleeritakse mitteabikõlblike kulude paragrahvis.
Abikõlblikud kulud peavad olema põhjendatud, selged, üksikasjalikult kirjeldatud,
majanduslikult otstarbekad, vajalikud toetatava tegevuse eesmärgi saavutamiseks ning
kooskõlas Euroopa Liidu ja Eesti õigusega. Tootjaorganisatsioon tagab kasutatava toetusraha
otstarbeka ja säästliku kasutamise.
Eelnõu §-ga 5 sätestatakse tootmis- ja turustamiskava ettevalmistamise ja rakendamisega
seotud mitteabikõlblikud kulud. Need on: 1) töötasu, mille suurus on 1,5 korda suurem
Statistikaameti andmete kohasest Eesti keskmisest töötasust taotlemise hetkel teadaoleva
täisaasta kohta. Aluseks võetakse andmed viimase täisaasta kohta, mis on taotluse esitamise
ajal Statistikaametist kättesaadav. Näiteks kui toetust taotletakse 2016. aasta veebruarikuus
ning 2015. aasta keskmise brutopalga andmeid Statistikaamet veel avaldanud ei ole, siis
võetakse aluseks andmed 2014. aasta kohta. Abikõlblik on ühe täistöökoha töötasu kuni 1,5
korra ulatuses Eesti keskmisest palgast, 2) Lähetuse puhul ei ole abikõlblikud majutuse kulud,
mis ületavad Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2012. a määruse nr 112 „Ametniku
teenistuslähetusse saatmise, lähetuskulude hüvitamise ning päevaraha maksmise tingimused ja
kord ning päevaraha määr” § 3 lõikes 5 toodud ülemmäärasid (riigisisesel lähetusel 77 eurot
ja välislähetusel 128 eurot ööpäevas). Mitteabikõlblik on päevaraha, mis ületab eelnimetatud
määruse § 4 lõikes 1 nimetatud ülemmäära (välislähetuse korral 32 eurot päevas); 3)
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Mitteabikõlblik on eksperdi töötasu, kui see on seotud juriidilise nõustamise või
konsultatsiooniga; 4) Täies mahus on mitteabikõlblikud kulud, mis on tehtud enne 1. jaanuari
2014; 5) sularahas tehtud kulud, teenustasu pangatoimingu eest ja tagatismakse; 6)
erisoodustusmaks; ja 7) käibemaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr
1303/2013 artikli 69 lõike 3 punktis c sätestatud juhul. Käibemaks ei ole abikõlbulik, välja
arvatud juhul, kui see ei ole riigi käibemaksuõiguse alusel tagasinõutav.
Täies mahus on mitteabikõlblikud ka tootjaorganisatsiooni tootmis- ja turustamiskavaga
mitteseotud kulud. See tähendab, et kulud peavad olema seotud tootjaorganisatsiooni tootmisja turustamiskavas kavandatavate tegevustega. Kulud, mida ei ole kajastatud tootmis- ja
turustamiskavas, ei ole abikõlblikud.
Eelnõu §-ga 6 sätestatakse toetuse taotlejale ja taotlusele esitatavad nõuded. Toetust võib
taotleda KTKSi § 11 alusel tunnustatud kalapüügi- või vesiviljelussektori tootjaorganisatsioon
või sama seaduse §-s 15 nimetatud tootjaorganisatsioonide liit. Toetuse taotleja peab vastama
kalandusturu korraldamise seaduse § 27 lõikes 2 sätestatud nõuetele.
Lõikega 3 sätestatakse, et toetust saab taotleda, kui taotlejal on olemas toetatava tegevuse
elluviimise aasta kohta Maaeluministeeriumi poolt kalandusturu korraldamise seaduse § 14
lõike 4 alusel heaks kiidetud tootmis- ja turustamiskava. Seega kui tootjaorganisatsioon on
esitanud Maaeluministeeriumile tootmis- ja turustamiskava 2017. aasta kohta ja
Maaeluministeerium on selle kava heaks kiitnud, saab tootjaorganisatsioon hakata taotlema
toetust 2017. aastaks kavandatavate tootmis- ja turustamiskava ettevalmistamise ja
rakendamisega seonduvate kulutuste kohta. Kui tootjaorganisatsioon koostab oma
organisatsiooni tootmis- ja turustamiskava, milles kavandatakse selle määruse raames
toetatavad tegevused, individuaalselt, siis tootjaorganisatsiooni liidu koosseisus olles liidu
ühise tootmis- ja turustamiskava ettevalmistamiseks ja rakendamiseks selle meetme raames
enam toetust ei saa küsida. Sama kehtib ka vastupidi: kui toetust taotletakse
tootjaorganisatsioonide liidu tootmis- ja turustamiskava ettevalmistamiseks ja rakendamiseks,
siis tootjaorganisatsiooni enda tootmis- ja turustamiskava kohta toetust taotleda ei saa.
Lõikega 4 sätestatakse, et toetuse taotlus peab vastama kalandusturu korraldamise seaduse §
27 lõikes 4 sätestatud nõuetele. Lõike 5 järgi esitab taotleja toetuse taotlemiseks igal
kalendriaastal Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA)
järgmised andmed (edaspidi koos taotlus): 1) haldusmenetluse seaduse § 14 lõike 3 punktides
1−4 nimetatud andmed; 2) taotleja isiku- või registrikood; 3) taotleja pangakonto number ja
käibemaksukohustuslaseks registreerimise number; 4) nende kulutuste loetelu, mille kohta
sellel kalendriaastal toetust taotletakse; 5) tootmis- ja turustamiskavas nimetatud tegevuste
ettevalmistamiseks ja elluviimiseks kavandatavate kulutuste eelarve; 6) kinnitus, et taotleja
järgib Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõike 1 punktides
c ja d nimetatud nõudeid ega ole pannud toime sama artikli lõikes 3 nimetatud pettust.
Avaldusega kinnitavad toetuse taotlejad, et nad järgivad sama artikli lõikes 1 loetletud
kriteeriume ega ole Euroopa Kalandusfondi ega EMKFi suhtes pannud toime sama artikli
lõikes 3 nimetatud pettust. Vastav avaldus esitatakse koos taotlusega.
Toetuse taotlemiseks esitatakse PRIAle taotlus, võttes arvesse määruse § 3 lõikes 1 sätestatud
toetuse maksimaalset suurust. See tähendab, et toetuse taotlemisel lähtub tootjaorganisatsioon
maksimaalsest võimalikust toetuse suurusest, mida tal on võimalik taotleda, võttes arvesse
toetuse maksimaalset suurust § 3 lõike 1 alusel. Pärast kulutuste tegemist maksetaotlust
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esitades taotleb tootjaorganisatsioon toetust reaalselt tehtud ja täies mahus väljamakstud
kulude kohta, esitades ka vajalikud kuludokumendid.
Lõikega 6 sätestatakse, et toetuse taotlemise tähtaja avalikustab PRIA väljaandes Ametlikud
Teadaanded. PRIA teatab taotluse esitamise tähtaja arvestusega, et teate avaldamise ja taotluse
esitamise tähtaja alguse vahele jääks vähemalt kümme tööpäeva.
Eelnõu §-ga 7 sätestatakse nõuded tellitud tööde ja teenuste hinnapakkumuste kohta. Kui
toetatava tegevuse raames kavandatava töö või teenuse käibemaksuta maksumus ületab
5000 eurot, küsib toetuse taotleja üksteisest sõltumatute ettevõtjate käest vähemalt kolm
võrreldavat hinnapakkumust koos tehniliste tingimuste loeteluga, mis osutavad tehnilisele
spetsifikatsioonile (edaspidi hinnapakkumus). Toetuse taotleja ei või küsida hinnapakkumust
endaga seotud isiku käest tulumaksuseaduse § 8 tähenduses. Toetuse taotleja ei või määruse
§ 7 lõikes 1 sätestatud nõude (5000 euro piirmäär) eiramiseks jaotada osadeks toetatava
tegevuse raames kavandatavat tööd või teenust, mis on funktsionaalselt koos toimiv või
vajalik sama eesmärgi saavutamiseks. Toetuse taotleja võib küsida alla kolme
hinnapakkumuse, kui kolme hinnapakkumuse küsimine ei ole objektiivselt võimalik. Taotleja
peab esitama selle kohta põhjenduse. Väljavalitud hinnapakkumus ei tohi olla põhjendamatult
kõrge võrreldes tavaliselt sarnase töö või teenuse eest tasutava hinnaga. Taotleja ei pea valima
odavaimat hinnapakkumust, kui see on objektiivselt põhjendatud. Taotleja on kohustatud
esitama selge põhjenduse, kui ei ole valitud odavaimat hinnapakkumust või kui on esitatud
ainult üks hinnapakkumus.
Eelnõu §-ga 8 sätestatakse taotluse menetlemise tingimused ja kord. Taotluse nõuetekohasust
kontrollib KTKSi § 28 lõikes 2 toodud alusel ja korras PRIA. PRIA kontrollib taotluses
esitatud andmete õigsust ning taotleja, taotluse ja toetatava tegevuse vastavust toetuse saamise
nõuetele vastavalt KTKSi §-le 28.
PRIA hindab toetuse nõuetekohaseid taotlusi KTKSi § 27 lõike 1 alusel, lähtudes lisas 1
toodud metoodikast. Toetuse taotluse hindamise aluseks on:
1. Kriteerium
Taotluses toodud tegevuste mõju meetme eesmärkide saavutamisele
Meetme eesmärgina arvestatakse liidu prioriteedi „Turustamise ja töötlemise soodustamine“
erieesmärki „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turu parem korraldus“, vastavalt Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 6 lõike 5 alapunktile a.
Erieesmärki „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turu parem korraldus“ panustatakse, kui
projektiga aidatakse kaasa tunnustatud tootjaorganisatsiooni või tootjaorganisatsioonide liidu
tegevuse koordineerimisele tootmises, töötlemises ja turustamises ühiste tootmis- ja
turustamiskavade koostamise kaudu.
2. Kriteerium
Taotluse põhjendatus
Taotluse põhjendatuse puhul võetakse arvesse asjaolu, et projekt on kooskõlas Euroopa
Merendus- ja Kalandusfondi Eesti rakenduskavas liidu 5. prioriteedi all esiletoodud
põhjendusega, et tootmis- ja turustamiskavade koostamine ja rakendamine võimaldab
paremini arvesse võtta nõudluse-pakkumise vahekorda ning näha ette võimalused ka teiste
EMKF meetmete kasutamiseks, mis tekitab sünergia tootjaorganisatsioonide ja teiste sektoris
toimijate ja toimuvate protsesside vahel.
Taotlus on põhjendatud, kui see on kooskõlas punktis 2 nimetatud põhjendusega.
3. Kriteerium
Kuluefektiivsus
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Kuluefektiivsuse puhul lähtutakse asjaolust, et planeeritavad tegevused on efektiivne viis,
saavutamaks tootmis- ja turustamiskavade elluviimist ja rakendamist.
4. Kriteerium
Toetuse taotleja suutlikkus projekt ellu viia
Projekti elluviimise suutlikkusel arvestatakse taotleja organisatsioonilist võimekust projekt
ellu viia
Hindamisel antakse JAH vastuse eest 1 punkt ja EI vastuse eest 0 punkti. Taotluse
koondhinne kujuneb saadud hindepunktide liitmisel. Toetuse taotlejaks, kes võib tootmis- ja
turustamiskavade toetuse raames toetust taotleda, ei nimetata taotlejat, kelle taotlus saab
hindamisel vähemalt ühe kriteeriumi eest null punkti.
Eelnõu §-ga 9 sätestatakse taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine. Nõuetekohase
taotluse rahuldamise otsuse teeb PRIA KTKSi § 30 lõike 1 alusel. Taotluse rahuldamata
jätmise otsuse teeb PRIA KTKSi § 30 lõikes 9 sätestatud alustel. PRIA teeb taotluse
rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 45 tööpäeva jooksul arvates taotluse saamisest.
Selles määruses on toetuse rahuldamise regulatsiooniga hõlmatud ka KTKSi §-s 30 nimetatud
taotluse osaline rahuldamine. Nõuetekohased taotlused rahuldatakse toetuse andmiseks
ettenähtud vahendite piires, vähendades vajaduse korral toetuse summat võrdeliselt iga
taotleja kohta. Viimane asjaolu on võimalik perioodi lõpus, kui toetuse andmiseks mõeldud
vahendid on lõppemas ja kõigile makse taotlejatele ei pruugi jätkuda vahendeid toetuse
maksmiseks täies mahus.
Eelnõu §-ga 10 sätestatakse toetuse maksmise tingimused ja kord. Toetust makstakse üksnes
siis, kui kulud on tehtud kalendriaastal, mille kohta esitatud tootmis- ja turustamiskava
aastaaruande on Maaeluministeerium heaks kiitnud. Kui aastaaruannet ei ole heaks kiidetud,
siis makse taotlemise õigust tootjaorganisatsioonil ei teki. Toetus makstakse välja üksnes siis,
kui toetuse saaja on tegevuste elluviimisel järginud kõiki KTKSi ja selles määruses sätestatud
asjakohaseid nõudeid. Tööd ja teenused, mille kulude hüvitamiseks taotletakse toetuse
väljamakse tegemist, peavad olema lõpetatud ning toetuse saaja peab olema need vastu
võtnud ja nende eest tasunud.
Toetuse saaja esitab toetuse maksmiseks pärast tegevuse täielikku elluviimist ja selle eest
täielikult tasumist, kuid mitte enne taotluse rahuldamise otsuse kättesaamist ning kulutuste
tegemise aasta tootmis- ja turustamiskava aastaaruande heakskiitmist PRIAle
kuludeklaratsiooni ning vajaduse korral järgmiste dokumentide ärakirjad: asjakohane
tööleping, töövõtuleping või käsundusleping; kulu tegemist tõendav dokument, sealhulgas
maksekorraldus või pangakonto väljavõte; tehtud töö või teenuse üleandmise-vastuvõtmise
akt; paragrahv 4 lõike 1 punktis 1 nimetatud kulu puhul tööajaarvestustabel, millest nähtub
tootmis- ja turustamiskava koostamise ja elluviimisega seotud töö aeg/tööjõukulu.
Tööajaarvestuse pidamist on selgitatud eelnõu § 4 kohta käivas seletuskirja tekstis; kulutuste
tegemist tõendav muu dokument; paragrahvi 7 lõigetes 4 ja 5 sätestatud juhtudel asjakohane
selgitus, mis seondub vähemate hinnapakkumiste küsimisega ja mitte odavaime
hinnapakkumise valimisega.
PRIA teeb toetuse maksmise või maksmisest keeldumise otsuse KTKSi § 33 lõike 2 alusel
25 tööpäeva jooksul arvates § 10 lõikes 4 nimetatud maksetaotluse ja nõuetekohaste
dokumentide saamisest. PRIA teeb toetuse maksmisest keeldumise otsuse toetuse saajale
teatavaks kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest. PRIA maksab toetusraha toetuse
saajale kümne tööpäeva jooksul arvates toetuse maksmise otsuse tegemisest.
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Eelnõu §-ga 11 sätestatakse dokumentide säilitamine. Toetuse andmisega seotud andmeid,
dokumente ja muid tõendeid säilitatakse KTKSi § 34 lõigetes 1 ja 2 sätestatud tähtaja jooksul.
KTKSi § 34 lõikes 3 sätestatud tähtaja algusest ja lõpust teavitab toetuse saajat PRIA.
Eelnõu §-ga 12 sätestatakse, et 2016. aastal võib toetust taotleda tootmis- ja turustamiskava
ettevalmistamise ja rakendamise eest perioodil 2014–2016 tingimusel, et toetuse taotlejal on
nende aastate kohta üks heakskiidetud tootmis- ja turustamiskava. See tähendab, et toetuse
taotleja saab 2016. aastal taotleda toetust nende kalendriaastate eest, mis tal on tootmis- ja
turustamiskavas heaks kiidetud. Näiteks juhul, kui taotlejal on heakskiidetud tootmis- ja
turustamiskava 2015. ja 2016. aasta kohta, siis saab ta toetust taotleda kahe aasta eest.
Olenemata heakskiidetud tootmis- ja turustamiskava olemasolust ei saa taotleja toetust
taotleda 2014. aastale eelnenud aastate eest.
Lisad
Määrusel on üks lisa: taotluste hindamise metoodika.
3. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu väljatöötamisel võeti aluseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr
1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa
Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu
Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi
kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347,
20.12.2013, lk 320−469), ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 508/2014
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu
määrused (EÜ) nr 2328/2003, (EÜ) nr 861/2006, (EÜ) nr 1198/2006 ja (EÜ) nr 791/2007 ning
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1255/2011 (ELT L 149, 20.05.2014, lk 1–
66).
4. Määruse mõjud
Määruse jõustumisega hakkab kehtima EMKFist tootmis- ja turustuskavade meetme raames
toetuse andmise tingimused ja kord, mis kalanduse ja vesiviljeluse elujõulisuse tagamiseks
konkurentsiturul võimaldab toetada käitajate tootmis- ja turustamistegevust, et kasvatada
kalapüügi- ja vesiviljelustoodete väärtust. Ettevalmistatavate ja rakendatavate tootmis- ja
turustamiskavade kaudu suunavad tootjaorganisatsioonid oma liikmeid rakendama säästvat
püügitegevust ja vesiviljelust, mida saab saavutada koostöö ja ühistegevuse abil.
5. Määruse rakendamisega seotud tegevused, vajalikud kulud ja määruse
rakendamise eeldatavad tulud
Tootmis- ja turustuskavade meetme rakendamisega seotud kulud on abikõlblikud ja
rahastatavad EMKFist. Meetme eelarve on 2 500 000 eurot, millest Eesti-poolne osa on 25%
ehk 625 000 eurot.
6. Määruse jõustumine
Määrus jõustub üldises korras.
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7. Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine ja avalik konsultatsioon
Eelnõu väljatöötamisse on olnud kaasatud kalapüügi- ja vesiviljelustoodete tootmisega
tegelevad tootjaorganisatsioonid Eesti Kalapüügiühistu, Eesti Traalpüügi Ühistu, Eesti
Kutseliste Kalurite Ühistu, Eesti Rannapüügi Ühistu ning Kalakasvatajate Ühistu Ecofarm,
kellega toimus meetme määruse eelnõu arutelu 16. detsembril 2014. aastal. Samuti esitati
eelnõu koos seletuskirjaga tootjaorganisatsioonidele kirjalikuks arvamuse avaldamiseks.
Eelnõu esitati kooskõlastamiseks Keskkonnaministeeriumile, Rahandusministeeriumile ja
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile, kes kooskõlastasid eelnõu märkusteta.

(allkirjastatud digitaalselt)
Olavi Petron
Kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler
kantsleri ülesannetes
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