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1.1 Riigiabi kalapüügi alaliseks
lõpetamiseks
1.2 Püügitegevuse ajutine
peatamine (Eestis ei
rakendatud)
1.3 Traallaevastiku
moderniseerimistoetus
1.4 Rannakalanduse
investeeringutoetus

1.5 Sotsiaalmajanduslikud
meetmed
2.1 Vesiviljeluse
investeeringutoetus

Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 2014-2020
Keelatud
Keelatud

Ohutus kalalaeva pardal (1x perioodi jooksul 1-le laevale, investeeringud
miinimumnõuete täitmiseks ei ole lubatud)
Kalapüügi merekeskkonnamõjude vähendamine (püügivahendite
selektiivsuse suurendamine, kaaspüügi vähendamine, füüsiliste ja bioloogiliste
mõjude vähendamine ökosüsteemile); investeeringud miinimumnõuete
täitmiseks ei ole lubatud)
Kliimamuutuste leevendamine (investeeringud laeva pardal, mis
vähendavad saastet ja kasvuhoone gaase, suurendavad energia kasutamise
efektiivsust, energiaauditid)
Toote kvaliteet ja mittekaubanduslike liikide kasutamine (investeeringud
kalalaeva pardal), 1x perioodi jooksul 1-le laevale või taotlejale
Meetme 1.1 seotud kompensatsiooni ei ole ja muud tegevused on viidud teiste
meetmete alla.
Innovatsioon (tehnilise ja korraldusliku teadmise rakendamine, uute toodete
arendamine)
Meresumbad ja mitte-toiduline vesiviljelus (investeeringud)
Vesiviljeluse nõuanne (tehniline, majanduslik, juriidiline ja teaduslik; KMH)
Inimkapitali arendamine ja võrgustumine vesiviljeluses (elukestev õpe,
teadustulemuste ja innovaatiliste praktikate levitamine, võrgustumine ja
kogemuste vahetamine, sotsiaalse dialoogi arendamine)

2.2 Sisevete kalanduse
investeeringutoetus

Vesiviljelusalade potentsiaali suurendamine (alade kaardistamine, vajaliku
infrastruktuuri arendamine)
Noored vesiviljelejad (toetus ettevõtlusega alustamiseks)
Keskkonnakaitseline vesiviljelus (veekasutuse vähendamine, saaste
vähendamine, investeeringud kasvanduste kaitseks röövloomade eest,
energiaefektiivsuse suurendamine, tiikide ja laguunide taastamine setete
eemaldamise teel)
Orgaaniline vesiviljelus
Keskkonna teenuseid pakkuv vesiviljelus (NATURA, taastootmine,
keskkonda arendav ekstensiivne kasvatus) Kompensatsioon
Rahvatervise meetmed (kompensatsioon molluski kasvatajatele)
Loomatervise ja heaolu meetmed (haiguste kontroll, parimate praktikate
välja arendamine ja teavitamine, veterinaarmeditsiini arendamine)
Vesiviljelussaaduste kindlustus (kahjude vastu, mis ületavad 30% aastasest
toodangust)
Ohutus kalalaeva pardal (1x perioodi jooksul 1-le laevale, investeeringud
miinimumnõuete täitmiseks ei ole lubatud);
Kalapüügi merekeskkonnamõjude vähendamine (püügivahendite
selektiivsuse suurendamine, kaaspüügi vähendamine, füüsiliste ja bioloogiliste
mõjude vähendamine ökosüsteemile); investeeringud miinimumnõuete
täitmiseks ei ole lubatud);
Kliimamuutuste leevendamine (investeeringud laeva pardal, mis
vähendavad saastet ja kasvuhoone gaase, suurendavad energia kasutamise
efektiivsust, energiaauditid);
Kalasadamad (investeeringud tootekvaliteedi parandamiseks, energia
efektiivsuse suurendamiseks, keskkonna kaitse, tööohutus ja tingimused)
(uute ehitamise toetamine keelatud); Sisevete kalalaevade sihtotstarbe
muutmine tegevuse mitmekesistamise eesmärgil; NATURA 2000 (sh

2.3 Kalandussaadusi töötleva
tööstuse investeeringutoetus

3.1 Ühishuvi meetmed
3.1.1 Ühisinvesteeringute
meede
3.1.2 Ühishuvi meetmed
3.2 Veeloomastiku ja –
taimestiku kaitse ja arendamine
3.3 Kalasadamate
investeeringutoetus

kudealade taastamine jms).
Kalandussaaduste töötlemine (Investeeringud energia efektiivsuse
suurendamiseks, jäätmete käitlemiseks, mittekaubanduslike liikide
töötlemiseks, kaassaaduste töötlemiseks, orgaanilise vesiviljeluse toodete
töötlemiseks). Toetus üksnes läbi finantsinstrumentide (laenud, garantiid jms).
Puudub
Teadlaste ja kalurite koostöö
Viidud teiste meetmete alla

Kalasadamad (investeeringud tootekvaliteedi parandamiseks, energia
efektiivsuse suurendamiseks, keskkonna kaitse, tööohutus ja tingimused)
(uute ehitamise toetamine keelatud)
3.4 Uute turgude arendamine ja Turustamismeetmed (vähekasutatud liikide ja madala keskkonnamõjuga
reklaamikampaaniad
püütud liikide turustamine; kvaliteedi edendamine (geograafilise tähise
taotlemine, sertifitseerimine, rannapüügil püütud kalandustoodete
turustamine); kalapüügi läbipaistvuse suurendamine (jälgitavus) ja
turuuuringud; tootjaorganisatsioonide loomine; regionaalsed, riiklikud ja
rahvusvahelised turunduskampaaniad)
3.5 Katseprojektid
Viidud teiste meetmete alla
4.1 Kalanduspiirkondade
Ettevalmistav toetus (koolitus, kohaliku strateegia koostamine)
säästev areng
Strateegia rakendamise toetus (lisandväärtuse suurendamine, töökohtade
loomine, innovatsioon kogu käitlemisketi ulatuses; mitmekesistamine;
sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamine, kalanduspiirkondade rolli
tugevdamine kohalikus arengus)
Koostöö (rahvusvaheline ja regioonide vaheline koostöö sh kolmandate

5.1 Tehniline abi

riikidega)
Tegevusgruppide tegevuskulud
Tehniline abi (fondi rakendamisega seotud kulud, va sertifitseerimisasutuse
kulud)
Innovatsioon
Ülekantavate püügiõiguste süsteemi rakendamine (tehnilise ja
administratiivse võimekuse arendamine, sotspartnerite kaasamine süsteemi
väljatöötamisse, süsteemi seire ja hindamine, süsteemi administreerimine)
Nõuande teenused (teostatavus uuringud, äri ja turundusnõustamine)
Inimkapitali edendamine ja sotsiaalne dialoog (elukestev õpe,
teadustulemuste ja innovaatiliste praktikate levitamine, võrgustumine ja
kogemuste vahetamine, sotsiaalse dialoogi arendamine)
Kalavarude kaitsemeetmete rakendamine (tehnilise ja administratiivse
võimekuse arendamine, sotspartnerite kaasamine meetmete väljatöötamisse)
Mereressursside kaitsega seotud innovatsioon (tagasiheitmise ja
kaaspüügi vähendamine, selleks vajalike tehniliste lahenduste väljatöötamine
ja nende tulemuste levitamine)
Bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse merel (prügi
kogumine merelt, kunstkoelmud, varude parem haldamine, NATURA alad,
merekaitsealad jms)

Praegu Põllumajandusfondist
Praegu Põllumajandusfondist

Tootmis- ja turustamiskavad (tootjaorganisatsioonidele)
Ladustamistoetus (tootjaorganisatsioonidele)

Praegu Komisjoni otserahastamine Järelevalve (tehniliste vahendite väljaarendamine ja soetamine,
infosüsteemid, andmete analüüs, järelevalve alased pilootprojektid, koolitus

jms)
Praegu Komisjoni
Andmete kogumine (kalavarude seire, uuringud, osalemine rahvusvahelistes
otserahastamine, riigieelarve, KIK või regionaalsetes kalandusorganisatsioonides)
Integreeritud merenduspoliitika (uuringud, koostööprojektid, teavitamine,
konverentsid, seminarid, parimate praktikate levitamine, IT-süsteemid,
andmete kogumine ja analüüs, ruumiline planeerimine)
Komisjoni otserahastamine
tulevikus
Komisjoni otserahastamine
tulevikus
Komisjoni otserahastamine
tulevikus
Komisjoni otserahastamine
tulevikus
Komisjoni otserahastamine
tulevikus

Teadusnõuanne (uuringud, pilootprojektid jms), Järelevalve (komisjoni
inspektorid, mitme liikmesriigi ühised laevade, helikopterite ja lennukite ostud)
Vabatahtlik toetus rahvusvahelistele organisatsioonidele (ÜRO
organisatsioonid jms)
Nõuande komiteed (Adivisory Councils)
Turuinfo
Kalandus ja merenduspoliitika teavitus (teavitusmaterjalid, üritused
ekspertide ja sotsiaalpartnerite sõidukulud)
nn „Komisjoni tehniline abi” Fondi rakendamisega seotud kulutused,
säästvate kalanduslepete rakendamine ja Komisjoni osalemine regionaalsetes
kalandusorganisatsioonides, kalanduspiirkondade võrgustik)

