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Eessõna

Eessõna
Euroopa Komisjoni juurde on jätkusuutliku kalanduse toetuseks ja arendamiseks loodud Euroopa Kalandusfond (EKF). Aastatel 2007–2013 kaas
rahastab Euroopa Liit kalandustoetusi 112,8 miljoni euroga. Koos Eesti riigi
poolse kaasfinantseeringuga teeb see keskmiseks aastaseks toetussummaks
ligikaudu 14,7 miljonit eurot.
EKFi vahendite kasutamiseks koostas Põllumajandusministeerium Eesti
kalanduse strateegia 2007–2013 ning Euroopa Kalandusfondi 2007–2013
rakenduskava, mis said valitsuse heakskiidu 1. märtsil 2007. Euroopa
Komisjon kiitis Euroopa Kalandusfondi Eesti rakenduskava aastateks
2007–2013 heaks 18. detsembril 2007.
Programmiperioodi jooksul rakendatakse EKFi Eesti rakenduskava raames kokku
14 meedet, mis jagunevad viie telje vahel:
I telg – ühenduse kalalaevastiku kohandamine;
II telg – vesiviljelus, sisevete kalandus, kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemine ja turustamine;
III telg – ühist huvi pakkuvad meetmed;
IV telg – kalanduspiirkondade säästev areng;
V telg – tehniline abi.
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I TELG
Meede 1.1. Riigiabi kalapüügi alaliseks lõpetamiseks

Eesmärk
Toetuse eesmärk on tagada tasakaal kalalaevastiku püügivõimsuse ja kasutatavate kalavarude vahel.
Toetust saab taotleda selliste merel püüdvate kalalaevade lammutamiseks
või sihtotstarbe lõplikuks muutmiseks, mis on registreeritud kalalaevade
riiklikus registris ja kuuluvad segmenti, mille suhtes kohaldatakse püügi
koormuse reguleerimise kava kohaselt kalapüügi alalise lõpetamise abinõusid.
Kalalaev peab olema vähemalt kümme aastat vana ja töökorras.

Toetuse saajad
Toetust võib taotleda äriühing või äriregistris registreeritud füüsilisest
isikust ettevõtja:
kes on kalalaeva omanik või kapitalirendilepingu alusel kalalaeva
valdav rentnik;
kellele on „Kalapüügiseaduse” alusel ja kehtestatud korras antud
kalalaeva kalapüügiluba püügiks merel.
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Toetatavad tegevused
Meetme 1.1 raames toetatakse järgmisi tegevusi sellise laeva puhul, mille
seadmestik on ette nähtud vee-elusressursside kasutamiseks ärieesmärgil
ja mis on kantud kalalaevade riiklikku registrisse (edaspidi kalalaev):
kalalaeva kasutamiskõlbmatuks muutmine lammutamise teel
(laeva utiliseerimine);
kalalaeva kasutusele võtmine muuks tegevuseks kui kalapüük
(laeva sihtotstarbe lõplik muutmine).

Toetuse suurus
Toetuse maksimaalne määr arvutatakse kalalaeva kogumahutavuse (GT)
ja vanuse järgi.
Toetuse maksimaalne suurus on:
1) 10–15 aastat vana kalalaeva puhul alljärgneva tabeli kohaselt
arvutatud summa;
2) 16–29 aastat vana kalalaeva puhul alljärgneva tabeli kohaselt
arvutatud summa, vähendatuna 1,5% võrra iga aasta kohta, mis
ületab 15 aastat;
3) vähemalt 30 aasta vanuse kalalaeva puhul alljärgneva tabeli
kohaselt arvutatud summa, vähendatuna 22,5% võrra.
Kalalaeva kategooria vastavalt kogumahutavusele (GT)

Maksimaalne abikõlblik kulu eurodes

0 … <10

11 000,04/GT + 2000

10 … <25

5000,01/GT + 62 000

25 … <100

4200,03/GT + 82 000

100 … <300

2700,02/GT + 232 000

300 … <500

2200,04/GT + 382 000

500 ja üle selle

1200,02/GT + 882 000

Seadusandlus
Põllumajandusministri 29. augusti 2008. a määrus nr 89 „„Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava“ meetme 1.1 „Riigiabi kalapüügi alaliseks
lõpetamiseks“ raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord“.
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Meede 1.3. Kalalaevade pardal tehtavad investeeringud ja
selektiivsus

Eesmärk
Toetuse eesmärk on soodustada kalalaevastikku tehtavaid investeeringuid,
mis on suunatud kütusesäästlikkuse tõstmisele, keskkonna- ja laevaohutus
tingimuste parandamisele ning püügivahendite selektiivsuse ja töötingimuste
parandamisele.

Toetuse saajad
Toetust võib taotleda äriühing või äriregistris registreeritud füüsilisest
isikust ettevõtja:
kes on moderniseeritava kalalaeva omanik või liisingulepingu alusel
kalalaeva valdav rentnik;
kellele on „Kalapüügiseaduse” alusel ja kehtestatud korras antud
kalalaeva kalapüügiluba püügiks merel.
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Toetatavad tegevused
Toetust saab taotleda segmenti 4S1 või 4S3 kuuluva kalalaeva ümberehitamiseks või uute seadmete ja vahenditega varustamiseks, kui see aitab kaasa
ohutuse, töötingimuste, hügieenitingimuste või tootekvaliteedi parandamisele,
energiakasutuse tõhustamisele või selektiivsuse suurendamisele.
Toetatava tegevuse osaks võib olla järgmine ettevalmistav töö:
toetatava tegevusega kaasnev tellitud projekteerimistöö;
taotluse ja tegevuskava ning neis esitatud andmeid tõendavate
dokumentide koostamiseks tellitud töö või teenus.

Toetuse suurus
Toetust makstakse kuni 40% abikõlblike kulude maksumusest, kuid mitte
rohkem kui 639 116,50 eurot ühe kalalaeva kohta. Maksimaalsete abikõlblike kulutuste suurus ühe kalalaeva moderniseerimiseks sõltub laeva
kogumahutavusest (GT). Toetust on võimalik saada ka projekteerimiseks
ja tegevuskava koostamiseks.

Seadusandlus
Põllumajandusministri 18. märtsi 2009. a määrus nr 36 „„Euroopa Kalandus
fondi 2007–2013 rakenduskava“ meetme 1.3 „Kalalaevade pardal tehtavad
investeeringud ja selektiivsus“ raames toetuse andmise ja kasutamise
tingimused ja kord“.

Meede 1.4. Väikesemahuline rannapüük

Eesmärk
Toetuse eesmärk on soodustada investeeringuid kalalaevastikku, mis on
suunatud kütusesäästlikkuse tõstmisele, keskkonna- ja laevaohutustingimuste parandamisele ning püügivahendite selektiivsuse ja töötingimuste
parandamisele.

Toetuse saajad
Toetust võib taotleda äriühing või äriregistris registreeritud füüsilisest
isikust ettevõtja:
kes on moderniseeritava kalalaeva omanik või liisingulepingu alusel kalalaeva valdav rentnik;
kellele on „Kalapüügiseaduse” alusel ja kehtestatud korras antud
kaluri kalapüügiluba püügiks merel.
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Toetatavad tegevused
Meetme 1.4 raames toetatakse segmenti 4S2 kuuluva kalalaeva ümberehitamist või uute seadmete ja vahenditega varustamist, mis aitavad kaasa
ohutuse, töötingimuste, hügieenitingimuste või tootekvaliteedi parandamisele,
energiakasutuse tõhustamisele või selektiivsuse suurendamisele.
Toetatava tegevuse osaks võib olla järgmine ettevalmistav töö:
toetatava tegevusega kaasnev tellitud projekteerimistöö;
taotluse ja tegevuskava ning neis esitatud andmeid tõendavate
dokumentide koostamiseks tellitud töö või teenus.

Toetuse suurus
Toetust antakse kuni 60% abikõlblike kulude maksumusest.
Abikõlblike kulutuste maksimaalne suurus ühe kalalaeva moderniseeri
miseks kogu programmiperioodil arvutatakse alljärgneva tabeli alusel.
Kalalaeva kategooria vastavalt kogumahutavusele (GT)

Maksimaalne abikõlbulik kulu eurodes

0 … <10

11 000,04/GT + 2000

10 … <25

5000,01/GT + 62 000

Seadusandlus
Põllumajandusministri 2. aprilli 2009. a määrus nr 42 „„Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava“ meetme 1.4 „Väikesemahuline rannapüük“
raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord“.
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Meede 1.5. Sotsiaalmajanduslikud meetmed

Eesmärk
Meetme eesmärk on toetada kalureid kalapüügi lõpetamisel.

Toetuse saajad
Toetust ehk individuaalset ja ühekordset rahalist abi saab taotleda laevapere liige, kes kalalaeva püügilt lõpliku kõrvaldamise tulemusena kaotab
või on kaotanud töö kalalaeval.
Toetust võib taotleda laevapere liige „Meresõiduohutuse seaduse“ § 21
tähenduses:
kes töötab või on töötanud EKF meetme 1.1 raames püügilt kõrval
datud või kõrvaldataval kalalaeval vähemalt 12 järjestikust kalendri
kuud enne taotluse esitamise tähtaja algust;
kellel on kehtiv või lõpetatud meretöö- või tööleping. Nimetatud
leping peab vastama “Mereteenistuse seaduses” meretöölepingule
sätestatud nõuetele;
kellega lõpetatakse või on lõpetatud eelnimetatud meretöö- või
tööleping koondamise tõttu.
Toetuse saaja ei tohi asuda tööle kalalaeva pardal ega tegeleda kutselise
kalapüügiga “Kalapüügiseaduse” tähenduses ega ebaseadusliku kalapüügiga
12 kalendrikuu jooksul, arvates toetuse väljamaksmisest. Vastasel korral
peab PRIA-le toetuse tagasi maksma.

Toetuse suurus
Maksimaalne toetussumma ühe taotleja kohta on 10 000 eurot. Kui kõigi
taotlejate poolt taotletav toetuse kogusumma ületab meetme 1.5 rahastamise eelarve, siis taotlejale makstava toetussumma saamiseks jagatakse
meetmele eelarves ettenähtud raha nõuetele vastavaks tunnistatud taotluste arvuga.

Seadusandlus
Põllumajandusministri 11. juuni 2009. a määrus nr 64 „„Euroopa Kalandusfondi
2007–2013 rakenduskava“ meetme 1.5 „Sotsiaalmajanduslikud meetmed“
raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord“.
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II TELG
Meede 2.1. Vesiviljeluse investeeringutoetus

Eesmärk
Toetuse eesmärk on vesiviljeluse tootmismahtude suurendamine, kasutades
selleks kaasaegseid ja keskkonnasõbralikke tehnoloogiaid.

Toetuse saajad
Toetust võib taotleda mikro-, väike- ja keskmise suurusega ettevõte ning
ettevõtja, kellel on vähem kui 750 töötajat või kelle käive taotlemisele
eelnenud majandusaastal on väiksem kui 200 miljonit eurot.

Toetatavad tegevused
Toetust saab taotleda:
uue vesiviljeluskasvanduse püstitamiseks;
olemasoleva vesiviljeluskasvanduse rekonstrueerimiseks, laiendamiseks ja tehnosüsteemide muutmiseks.
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Ehitise põhitootmismaht või ehitusprojekti järgne keskmine aastane
tootmismaht peab enne või pärast projekti elluviimist olema täisvõimsusel
vähemalt:
100 tonni tuurlaste, vikerforelli või koha puhul;
50 tonni angerja, paalia, siiglaste, tilaapia või sägaliste puhul;
25 000 tükki kaubavähi (minimaalselt 10 cm pikkused) puhul.
Toetatava tegevuse osaks võib olla järgmine ettevalmistav töö:
toetatava tegevusega kaasnev tellitud projekteerimistöö, projekteerimiseks vajalik ehitusgeoloogiline ja -geodeetiline uurimistöö
ning hüdrogeoloogiline ja hüdroloogiline uuring;
„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses“ sätestatud juhtudel keskkonnamõju hindamine;
toetuse taotluse ja tegevuskava ning neis esitatud andmeid tõenda
vate dokumentide koostamiseks tellitud töö või teenus.

Toetuse suurus
Toetust makstakse kuni 50% abikõlblike kulude maksumusest. Toetuse
maksimaalne suurus taotleja kohta kokku on 511 293,20 eurot rakenduskava programmiperioodil.

Seadusandlus
Põllumajandusministri 12. mai 2008. a määrus nr 46 „„Euroopa Kalandusfondi
2007–2013 rakenduskava“ meetme 2.1 „Vesiviljeluse investeeringutoetus“
raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord“.

Näited toetatud projektidest
OÜ For Angula angerjakasvatus rajati Pärnumaale Vändra valda Lüüste
külla. Projekti eesmärgiks oli rajada angerjakasvatus kaubalaka tootmiseks.
Kasvatuse valmimiseks, alates ettevalmistavatest töödest, on kulunud
kaks ja pool aastat. Rajatud kasvatus on planeeritud tootma 70–80 tonni
kaubakala aastas. Kasvatuse asustusmaterjaliks on klaasangerjas, mis
ostetakse sisse Lääne-Euroopast. Kasvatus on ehitatud soojustatud sisehoonesse, hoone kasulik pind on 960 m2. Tegemist on vee retsirkulatsiooni
tehnoloogiaga, kus enamus vett taaskasutatakse. Kalakasvatuse vesi tuleb
puurkaevust.
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Meede 2.2. Sisevete kalanduse toetus

Eesmärk
Toetuse eesmärk on soodustada investeeringuid sisevete kalandusse, kalalaevastikku ja seadmetesse, mis on suunatud kütusesäästlikkuse tõstmisele,
keskkonna- ja laevaohutustingimuste parandamisele ning püügivahendite
selektiivsuse ja töötingimuste parandamisele.
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Toetuse saajad
Toetust võib taotleda äriühing või äriregistrisse kantud füüsilisest isikust
ettevõtja:
kes on moderniseeritava kalalaeva omanik või liisingulepingu alusel kalalaeva valdav rentnik;
kellele on „Kalapüügiseaduse” alusel ja kehtestatud korras antud
kaluri kalapüügiluba püügiks siseveekogus.

Toetatavad tegevused
Meetme 2.2 raames toetatakse segmenti 4S4 kuuluva kalalaeva ümber
ehitamist või uute seadmete ja vahenditega varustamist, mis aitavad kaasa
ohutuse, töötingimuste, hügieenitingimuste või tootekvaliteedi parandamisele,
energiakasutuse tõhustamisele või selektiivsuse suurendamisele.
Toetatava tegevuse osaks võib olla järgmine ettevalmistav töö:
toetatava tegevusega kaasnev tellitud projekteerimistöö;
taotluse ja tegevuskava ning neis esitatud andmeid tõendavate
dokumentide koostamiseks tellitud töö või teenus.

Toetuse suurus
Toetust antakse kuni 60% abikõlblike kulude maksumusest.
Maksimaalne abikõlblike kulutuste suurus ühe kalalaeva moderniseerimiseks
kogu programmiperioodil arvutatakse alljärgneva tabeli alusel.
Kalalaeva kategooria vastavalt kogumahutavusele (GT)

Maksimaalne abikõlbulik kulu eurodes

0 … <10

11 000,04/GT + 2000

10 … <25

5000,01/GT + 62 000

25 … <100

4200,03/GT + 82 000

100 … <300

2700,02/GT + 232 000

Seadusandlus
Põllumajandusministri 7. detsembri 2009. a määrus nr 115 „„Euroopa
Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava“ meetme 2.2 „Sisevete kalanduse
toetus“ raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord“.
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Meede 2.3. Investeeringud töötlemisse ja turustamisse

Eesmärk
Toetuse eesmärk on kalandustoodete või veetaimede töötlemise arendamine ja kaasajastamine.

Toetuse saajad
Toetust võib taotleda mikro-, väike- ja keskmise suurusega ettevõte ning
ettevõtja, kellel on vähem kui 750 töötajat või kelle käive taotlemisele
eelnenud majandusaastal oli väiksem kui 200 miljonit eurot.

Toetatavad tegevused
Meetme 2.3 raames toetatakse järgmisi tegevusi:
kalandustoodete või agariku töötlemistingimuste parandamine;
kaasaegse tehnoloogia rakendamine;
tootearenduse stimuleerimine;
töötlemisest tuleneva keskkonnakoormuse vähendamine.
Toetatava tegevuse osaks võib olla järgmine ettevalmistav töö:
toetatava tegevusega kaasnev tellitud projekteerimistöö ning
projekteerimiseks vajalik ehitusgeoloogiline ja -geodeetiline
uurimistöö;
„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses” sätestatud juhtudel keskkonnamõju hindamine;
avalduse ja tegevuskava ning neis esitatud andmeid tõendavate
dokumentide koostamiseks tellitud töö ja teenus.

Toetuse suurus
Toetust makstakse kuni 50% abikõlblike kulude maksumusest. Toetuse maksimaalne suurus taotleja kohta on 319 558,25 eurot ühes taotlusvoorus.

Seadusandlus
Põllumajandusministri 17. juuni 2008. a määrus nr 61 „„Euroopa Kalandus
fondi 2007–2013 rakenduskava“ meetme 2.3 „Investeeringud töötlemisse
ja turustamisse“ raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja
kord“.
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Toetatud projektid
2010. aasta detsembris valmis AS-il M.V.Wool Harjumaal Saue vallas
Hüüru külas uus, 4500 m2 suurune tootmiskompleks lõhe- ja forellitoodete
tootmiseks ning fileerimiseks. Peamine põhjus uue kompleksi rajamiseks oli
suurendada eksporti Euroopasse, kuid samas püsida konkurentsis ka Eesti
turul. Lisaks uutele hoonetele on tööstus sisustatud ka uute seadmetega
(fileerimisliin koos pesuliiniga, fileerimismasinad, suitsuahi). Keskmiselt
toodetakse 2,5 tonni lõpptoodangut ööpäevas, lisaks 10–15 tonni kalafileed.
Tänu uuele tööstuskompleksile on kasvanud nii eksport kui ka toodangumaht Eestis. Peamisteks ekspordiriikideks on Itaalia, Soome, Taani ja Läti.
Tulevikus laiendatakse tööstust veelgi.
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III TELG
Meede 3.1. Ühistegevused, tegevus „Ühisinvesteeringud”

Eesmärk
Toetuse eesmärk on kalandustoodete kvaliteedi ning tarnete aastaringse
stabiilsuse tõstmine läbi tootjaorganisatsioonide arendamise.

Toetuse saajad
Toetust võib taotleda tootjaorganisatsioon, kes on tunnustatud kilu või räime
osas või on tunnustatud vesiviljelustoodete osas.
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Toetatavad tegevused
Meetme raames toetatakse järgmisi tegevusi:
kalandustoodete tootjate ühenduse (edaspidi tootjaorganisatsioon)
liikmete püütud kala külmutamiseks ja ladustamiseks kasuta
tava külmhoone ja laohoone ehitamine, mille Eesti standardile
EVS 811:2006 „Hoone ehitusprojekt” vastava põhiprojekti järgne
külmutatud kala ladustamise maht on vähemalt 2000 tonni ja
külmutamise võimsus vähemalt 200 tonni kala ööpäevas;
tootjaorganisatsiooni liikmete toodetud vesiviljelustoodangu
töötlemiseks vajaliku ehitise, sealhulgas külmhoone ja laohoone
ehitamine.
Toetatava tegevuse osaks võib olla järgmine ettevalmistav töö:
tegevuse elluviimisega kaasnev tellitud projekteerimistöö ning
projekteerimiseks vajalik ehitusgeoloogiline ja -geodeetiline
uurimistöö;
„Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses” sätestatud juhtudel keskkonnamõju hindamine;
taotluse ja tegevuskava ning neis esitatud andmeid tõendavate
dokumentide koostamiseks tellitud töö või teenus.

Toetuse suurus
Toetust makstakse kuni 75% abikõlblike kulude maksumusest. Toetuse
maksimaalne suurus ühe taotleja kohta programmiperioodil on:
kalandustoodete tootjate ühenduse liikmete püütud kala külmutamiseks ja ladustamiseks kasutatava külmhoone ja laohoone ehitamise puhul 958,68 eurot ühe tonni külmutatud kala ladustamise
mahu kohta, kuid mitte rohkem kui 2 876 024,21 eurot;
tootjaorganisatsiooni liikmete toodetud vesiviljelustoodangu
töötlemiseks vajaliku ehitise, sealhulgas külmhoone ja laohoone
ehitamise puhul kuni 639 116,50 eurot.

Seadusandlus
Põllumajandusministri 24. juuli 2008. a määrus nr 74 „„Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava“ meetme 3.1 „Ühistegevused“ tegevuse
„Ühisinvesteeringud“ raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused
ja kord“.

19

III Telg

Näited toetatud projektidest
Ühisinvesteeringute meetme toetusel on loodud neli tootjaorganisatsiooni.
Eesti kalandussektoris tegutsevad tootjaorganisatsioonid on põhilised ühistegevuse ja kalanduse turukorralduse alustalad, ühendades endas nii tootjaid
(kalapüüdjaid, kalakasvatajad), kalatöötlejaid kui turustajaid ning esindades
95% Eesti kilu ja 85% Eesti räime püügikvoodist. Käesoleva meetme raames
taotlesid kõik kolm Eestis tunnustatud kilu ja räime tootjaorganisatsiooni
2008. aastal toetust organisatsiooni külmladude ehitamiseks.
Rajatud laokompleksid on nii sekkumiste temaatikas kui tavaoludes olulised,
kuna võimaldavad ladustada-töödelda suuri mahte ja tagada ühtlane kvaliteet liikmete toodangu ühisel töötlemisel. Külmhooned on rajatud Paldiskisse, Haapsallu ja Audrusse. Ühise tegutsemisega tagatakse ka suurem
mõjuvõim turgudel. Eesti kalanduse tootjaorganisatsioonidest on kujunenud
arvestatav jõud sektorit puudutavate küsimuste arutamisel. Kilu ja räime
tootjaorganisatsioonide eeskujul sai 2010. aasta juulis tunnustuse ka Eesti
esimene vesiviljeluse tootjaorganisatsioon vikerforelli ja angerja osas.
Tootjaorganisatsioonid on saanud alates 2007. aastast toetust ka sekkumis
mehhanismi raames, mis tähendab, et kui turul ei ole võimalik saada kalatoodete eest õiglast hinda, siis tootjaorganisatsioon sekkub ja ostab oma
kaluritelt toodangu eesmärgiga see turule viia hiljem, kui situatsioon on
paranenud. Sel teel tagatakse kaluritele igal ajal vääriline sissetulek.

20

III Telg

Meede 3.1. Ühistegevused, tegevus „Muud ühistegevused”

Eesmärk
Toetuste peamiseks eesmärgiks on säästlikum kalavarude kasutamine. Spetsiifilisteks eesmärkideks on selektiivsemate kalapüügivahendite arendamine,
kalurite sissetulekute stabiilsemaks muutmine ning koostöö soodustamine
kalandussektori erinevate huvigruppide vahel.

Toetuse saajad
Toetust saavad taotleda avalik-õiguslikust juriidilisest isikust teadus- ja arendus
asutused ning riigiasutused. Meetme määruse § 2 lõike 1 punktis 6 nimetatud
tegevuste (s.o tegevused, mis aitavad korraldada elukestvat õpet, mis hõlmab
erialaoskuste parandamist ning uute koolitusmeetodite ja -vahendite arendamist) elluviimiseks võib lisaks eespool nimetatud asutustele toetust taotleda
koolitusluba omavad täiskasvanute koolitusasutused.

Toetatavad tegevused
Muu ühistegevuse raames toetatakse tegevusi, mis aitavad:
kalavarusid säästvalt majandada ja säilitada;
edendada keskkonnasõbralikke selektiivseid püügimeetodeid 
või - vahendeid ja vähendada kaaspüüki (v.a uurimuslik kalapüük);
parandada töötingimusi ja -ohutust;
suurendada kala- ja vesiviljelustoodete turu selgust ja jälgitavust;
parandada toidu kvaliteeti ja ohutust;
korraldada elukestvat õpet, mis hõlmab erialaoskuste parandamist
ning uute koolitusmeetodite ja -vahendite arendamist;
edendada teadlaste ja kalandussektoris tegutsevate isikute partnerlust;
korraldada erinevate kalandussektori sidusrühmade koostööd ning
vahetada kogemusi ja parimaid tavasid.
Toetust saab taotleda vaid põllumajandusministri poolt kehtestatud toetuse
kasutamise kavas nimetatud projekti elluviimiseks. Toetuse kasutamise kavas
sisaldub projekti nimetus, toetuse maksimaalne suurus, projekti sisu ja projekti
elluviimise tingimused, samuti meetme eelarve.

Toetuse suurus
Toetust makstakse kuni 100% abikõlblike kulude maksumusest. Toetuse maksimaalne suurus on toodud toetuse kasutamise kavas.
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Seadusandlus
Põllumajandusministri 27. augusti 2009. a määrus nr 92 „„Euroopa
Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava“ meetme 3.1 „Ühistegevused“
tegevuse „Muud ühistegevused“ raames toetuse andmise ja kasutamise
tingimused ja kord“.

Näiteid toetatud projektidest
2010. aastal käivitati projekt, mille eesmärgiks oli luua ühtne süsteem/
võrgustik, mis võimaldab kalandussektori esindajatel saada kaasaegset
informatsiooni, oskusteavet, koolitust ja nõuannet selleks, et soodustada
sektori konkurentsivõimet ning säästva ja teadmistepõhise majandamise
kasvu. Projekti raames loodi Tartu Ülikooli Mereinstituudi juurde „Kalanduse
info-, koolitus- ja nõuandekeskus“, kus spetsialistide ülesanneteks on:
kalapüügi, kalatöötlemise, kalakasvatuse, majanduse ja turustuse
kohta andmete kogumine, analüüsimine ja sünteesimine; koostöö
ettevõtete ja teadlastega, sh rahvusvaheliselt;
nõustajatest/konsultantidest võrgustiku loomine, koostöö erinevate organisatsioonide ja asutustega, sektori nõustamisvajaduste
kaardistamine ning vajalike nõuandetoodete väljatöötamine;
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koolitajate võrgustiku loomine, koostöö erinevate organisatsioonide ja asutustega, sektori koolitusvajaduste kaardistamine ning
vajalike koolitusprogrammide väljatöötamine, sh rahvusvahelised
koolitused;
andmebaasi ja kodulehe loomine ning haldamine, informatsiooni
jagamine ja koondamine (sh trükiste, DVD-de väljaandmine, rahvus
vaheliste väljaannete tellimine ja neist tutvustavate ülevaadete
koostamine, informatsiooni avaldamine avalikus meedias, laiemale
avalikkusele suunatud artiklid);
vajalike hangete ettevalmistamine ja läbiviimine, taotluste koostamine, hinnapakkumiste küsimine, raamatupidamine.
Projekti tulemuseks on kalandussektori parem informeeritus otsuste tegemiseks ning kalandusega seotud sektorite parem informeeritus kalandussektoris toimuvast. Sektoris tegutsevad ettevõtted majandavad säästlikumalt ja
teevad teadmistepõhisemaid ning jätkusuutlikkusele suunatud otsuseid.
Kõige mahukam uuring, millele antud meetmest toetust on taotletud, on
Tallinna Tehnikaülikooli poolt läbiviidav „Vesiviljeluse kvaliteedi uuring”.
Projekti eesmärgiks on saada objektiivne ülevaade Eestis kaubastatavate
erinevat päritolu punaste kalade kvaliteedist ning piirkondlikult kasvatatud
punase kala omadustest.
Projekti elluviimise tulemusena:
luuakse Eestisse punase kala kvaliteedi, säilitusainete ja säilivusaja määramise laboratoorne baas;
määratakse ja publitseeritakse Eesti tarbijateni jõudva erinevat
päritolu punase kala kvaliteediomadused;
antakse ülevaade erinevatest kemikaalidest, mida kasutatakse
kala säilitusaja pikendamisel;
viiakse läbi Eesti kaubanduses leiduva punase kala säilitusainete
uuring ning avaldatakse selle tulemused;
määratakse tarbija jaoks olulised punase kala kvaliteediindikaatorid ning nende kasutamine punase kala kvaliteedikäsiraamatus
ja kommunikatsioonis;
koostatakse vesiviljeletud punase kala kvaliteediomaduste käsi
raamat, mille alusel kasvatajatel on võimalik paremini mõista,
juhtida ja teadvustada p
 unase kala konkurentsieeliseid;
antakse vähemalt 10 tootjale praktilisi kogemusi kvaliteedi
standardite kasutamise ja rakendamise kohta.
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Meede 3.2. Veeloomastiku ja -taimestiku kaitse ja arendamine

Eesmärk
Meetme 3.2 alusel antavate toetuste peamiseks eesmärgiks on kalavarude
loodusliku taastootmisvõime parandamine. Spetsiifilisteks eesmärkideks
on kudealade ja kalakoelmute taastamine, hooldamine, laiendamine ja
parendamine ning kunstkoelmute rajamine ja paigaldamine.

Toetuse saajad
Toetust saavad taotleda avalik-õiguslikust juriidilisest isikust teadus- ja
arendusasutused ning riigiasutused.

Toetatavad tegevused
Veeloomastiku ja -taimestiku kaitse ja arendamise meetme raames toetatakse:
kalade ja sõõrsuude kudealade ja elupaikade taastamist, laiendamist ja parendamist;
kunstkoelmute rajamist ja paigaldamist.
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Toetust saab taotleda vaid põllumajandusministri poolt kehtestatud toetuse
kasutamise kavas nimetatud projekti elluviimiseks. Toetuse kasutamise
kavas sisaldub projekti nimetus, toetuse maksimaalne suurus, projekti sisu
ja projekti elluviimise tingimused, samuti meetme eelarve.

Toetuse suurus
Toetust antakse abikõlblike kulude maksumuse hüvitamiseks kuni 100%
abikõlblike kulude maksumusest.

Seadusandlus
Põllumajandusministri 11. novembri 2009. a määrus nr 107 „„Euroopa
Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava“ meetme 3.2 „Veeloomastiku ja
-taimestiku kaitse ja arendamine“ raames toetuse andmise ja kasutamise
tingimused ja kord“.

Näiteid toetatud projektidest
Kõik meetmest toetatud projektid on seotud keskkonnaga ning keskkonnatingimuste parandamisega. Eesmärgiks on aidata kaasa kalavarude
taastumisele. Mahukaim antud meetme toetuse abil läbiviidav projekt on
Tartu Ülikooli poolt teostatav „Kalakoelmute seisund ning koelmualade
melioreerimise lähteülesannete koostamine”.
Projekti raames teostatakse uuringud, mis on vajalikud selleks, et koostada terviklik ülevaade valitud töönduskalaliikide koelmute paiknemisest,
praegusest looduslikust seisundist ja kasutamisest Eesti Vabariigi territooriumil, mille tulemusena on võimalik koostada ettepanekud nende
melioreerimiseks ning alustada sellega kaladele oluliste rändeteede ja
kudealade taastamist.
Projekti raames on peamine tähelepanu suunatud püügimahtudelt ja püügi
väärtuselt põhilise meie vetes kudeva liigi – räime – koelmute seisukorra
väljaselgitamisele. Tööd viiakse ellu kolmel sigimisperioodil, uurides nii
kevadkuduräime kui sügiskuduräime koelmute seisundit. Teised tähtsamad
tööndusliigid, kelle koelmualade seisundit uuritakse, on rannikumeres ja
merre suubuvates jõgedes koha, meres ja jões kudevad siiavormid ning
Peipsi järves ja Emajões peipsi siig, rääbis, peipsi tint, koha.
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Projekti tulemusena on:
koostatud detailne ülevaade valitud tööndusliikide peamiste looduslike koelmualade paiknemisest ning uuringutest ja/või taastamistöödest, mis on hetkel planeerimisel või teostamisel muude
finantseerimisallikate kui Euroopa Kalandusfondi toel;
läbi on viidud projektis nimetatud liikide peamiste looduslike koelmute seisukorra uuringud ning välja on selgitatud nende melioreerimisvajadus;
hinnatud on ülevaates sisalduvate ja uuringute objektiks olnud
koelmualade melioreerimisvajaduse teostatavust ja otstarbekust
(kulude ja kasutegurite suhe) ning koostatud on melioreerimise
ettepanekud lähteülesandena.

Meede 3.4. Uute turgude arendamine ja reklaamikampaaniad

Eesmärk
Toetuse eesmärk on propageerida kalandustoodete tarbimist ja uusi tooteid
ning leida kala- ja vesiviljelustoodetele uusi turuväljundeid.

Toetuse saajad
Toetust võib taotleda mittetulundusühing, kes on tegutsenud vähemalt viis
aastat ja kelle põhikirjaline eesmärk on olnud seotud kalandustoodete tootmise või töötlemisega vähemalt viimase viie tegutsemisaasta jooksul.

Toetatavad tegevused
Meetme raames toetatakse järgmisi tegevusi:
reklaamikampaania korraldamine;
tarbija- ja turu-uuringu korraldamine;
messil ja näitusel osalemine.
Toetust saab taotleda vaid põllumajandusministri kinnitatud toetuse kasutamise kavas nimetatud projekti elluviimiseks. Toetatav tegevus peab olema
suunatud kogu kalamajanduse või tootegrupi, mitte ühe ettevõtja või tema
toote edendamisele.

Toetuse suurus
Toetust makstakse kuni 100% abikõlblike kulude maksumusest. Toetuse maksi
maalsuurused igale tegevusele on kehtestatud toetuse kasutamise kavas.
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Seadusandlus
Põllumajandusministri 2. veebruari 2008. a määrus nr 14 „„Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava“ meetme 3.4 „Uute turgude arendamine
ja reklaamikampaaniad“ raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused
ja kord“.

Näiteid toetatud projektidest
Aastatel 2007–2010 osalesid Eesti ettevõtjad antud meetme toetuse abil
kokku 12 messil. Kõik need messidel osalemised korraldas Eesti Kalaliit.
Kaks suurimat messi, millel Eesti stend on esindatud, on Brüsselis toimuv
maailma suurim kalandusmess European Seafood Exposition ning Moskvas
toimuv Prodexpo. Mõlemad messid toimuvad igal aastal.
Prodexpol osalemise eesmärgiks on ettevõtete ekspordi jätkusuutlikkuse
ja konkurentsivõime suurendamine toiduainetööstuse turul Venemaal ja
endistes SRÜ riikides. Vene Föderatsioon on maailmas suurimaid kala ja
kalatoodete eksportijad-importijad. Eesti kalatööstuste huvi messil on kalatoodete turustusvõimaluste laiendamine Vene Föderatsioonis ning endistes
SRÜ riikides, samuti tooraine saamise võimalused kalatööstuste jaoks.
European Seafood Expositionil osalemise eesmärgiks on kalatööstuste
ekspordivõime suurendamine ja konkurentsivõime tõstmine Euroopa Liitu
kuuluvate riikide turgudel ning ekspordigeograafia riskide maandamine
erinevate riikide vahel. Eesti kalatööstuste jaoks on Euroopa Liit suurimaid
turge, mida iseloomustab maksejõulisus ning kõrged nõuded kalatoodete
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kvaliteedile. Suuremad ekspordiartiklid on jahutatud ja külmutatud kala
ning kalafilee, samuti konservid ja preservid.
Aastatel 2010–2011 viidi läbi projekt „Kalandustoodete tarbimise suurendamise võimaluste uuring”. Uuring keskendus küsimusele, milliste tegevuste
kaudu on võimalik kaasa aidata kalandustoodete tarbimise suurendamisele
Eestis, sealhulgas käsitles uuring küsimusi:
• kuidas saavutada kalandustoodete tarbimise võimalikult efektiivne
suurenemine optimaalsete vahenditega;
• kuidas saaks kalandustoodete tarbimise suurenemisele kaasa
aidata nii riik kui ka tootjad ja töötlejad; kuidas kujundada kalandus
toodete positiivset kuvandit ning mõjutada Eesti tarbijat tarbima
rohkem kalandustooteid;
• kuidas suurendada tarbija teadlikkust ning oskusi kala toiduks
valmistada.
Uuring kirjeldab ka seda, kuidas toetavad üksteist tegevused, millega peaks
saavutama eeltoodud eesmärgid. Uuringu tulemustega on võimalik tutvuda
Põllumajandusministeeriumi kodulehel.

Meede 3.5. Katseprojektid

Eesmärk
Meetme eesmärgiks on toetada innovatsiooni kalandussektoris, saavutada kalavarude säästlikum kasutamine läbi uuenduslike tehnoloogiate ja
meetodite.
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Toetuse saajad
Toetust saavad taotleda avalik-õiguslikust juriidilisest isikust teadus- ja
arendusasutused ning riigiasutused.

Toetatavad tegevused
Meetme raames toetatakse järgmisi tegevusi:
püügivahendite selektiivsuse parendamiseks sobivate meetodite
ja selektiivsete püügivahendite katsetamine;
püügikorralduse alternatiivsete meetodite katsetamine;
uuenduslike tehnoloogiate tehnilise teostatavuse või majandusliku
elujõulisuse katsetamine;
uuenduslike majandamiskavade ja püügikoormuse jaotuskavade
katsetamine.
Toetust saab taotleda vaid põllumajandusministri poolt kehtestatud toetuse
kasutamise kavas nimetatud projekti elluviimiseks. Toetuse kasutamise
kavas sisaldub projekti nimetus, toetuse maksimaalne suurus, projekti sisu
ja projekti elluviimise tingimused, samuti meetme eelarve.

Toetuse suurus
Toetust antakse abikõlblike kulude maksumuse hüvitamiseks kuni 100%
abikõlblike kulude maksumusest. Toetuse maksimaalne suurus on toodud
toetuse kasutamise kavas.

Seadusandlus
Põllumajandusministri 25. märtsi 2010. a määrus nr 39 „„Euroopa Kalandus
fondi 2007–2013 rakenduskava“ meetme 3.5 „Katseprojektid“ raames
toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord“.

Näited toetatud projektidest
Aastatel 2010–2011 teostab Tartu Ülikool projekti „Hülgekahjude vähenda
mine püügivahendite hülgekindlamaks ehitamise ja hülgepeletite kasutusele
võtmise abil”.
Projekti eesmärkideks on koostada ülevaade hülgekahjudest Eesti kalanduses, katsetada erinevaid hülgepeleteid ja hülgekindlaid püünisematerjale
ning töötada välja soovitused hülgekahjude vähendamiseks hülgepeletite
ja hülgekindlate püünisematerjalide kasutamise abil.
Projekti tulemusena töötatakse välja Eestisse sobivate hülgekindlate
püüniste ja hülgepeletite kombinatsioonid.
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Meede 4.1. Kalanduspiirkondade säästev areng

Eesmärk
Toetuse eesmärk on aidata kaasa rannakalanduse piirkondade majanduslikule ja sotsiaalsele arengule, arvestades piiratud kalavarudega.

Tegevusgrupi toetus
Toetuse saajad
Tegevusgrupi toetust võib taotleda mittetulundusühing, kelle asukoht ja
tegevuskoht on kalanduspiirkonnas, kus meetme määruse lisa 1 kohaselt
saab moodustada tegevusgrupi.
Tegevusgrupi toetust taotleva mittetulundusühingu liikmeteks on vähemalt
viis kohalikku omavalitsusüksust, kelle territoorium asub samas kalandus
piirkonnas, kus mittetulundusühing soovib hakata täitma tegevusgrupi
ülesandeid. Hiiumaa kalanduspiirkonnas võib tegevusgrupi toetust taotleda
mittetulundusühing, kelle liikmeteks on vähemalt kolm kohalikku omavalit
susüksust. Tegevusgrupi toetust taotleva mittetulundusühingu liikmetest
peavad vähemalt 60% olema asjakohase kalanduspiirkonna kalandussektoris
tegutsevad ettevõtjad, mittetulundusühingud või sihtasutused.
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Toetatavad tegevused
Tegevusgrupi toetust antakse järgmiste tegevuste elluviimiseks:
kalanduspiirkonna säästvat arengut toetavaid meetmeid rakendava
mittetulundusühingu (tegevusgrupi) tegevuse korraldamine;
kalanduspiirkonna arengu strateegia väljatöötamine ja täienda
mine ning selleks vajalike oskuste omandamine;
tegevusgrupi riigisisese ja rahvusvahelise koostöö arendamine.

Projektitoetus
Toetuse saajad
1. Kalasadama või lossimiskoha uuendamiseks võib projektitoetust
taotleda kalandussektori ettevõtja. Toetust võib taotleda ka
kalandussektori mittetulundusühing ja sihtasutus ning kohalik
omavalitsusüksus või kohaliku omavalitsusüksuse asutus.
2. Kalandustoodete töötlemisega ja otseturustamisega seotud projekti elluviimiseks võib projektitoetust taotleda kalandussektori
mikroettevõtja.
3. Kalandusega seotud turismi arendamiseks või rannakülade taaselustamiseks võib projektitoetust taotleda ettevõtja, mittetulundus
ühing ja sihtasutus ning kohalik omavalitsusüksus või kohaliku
omavalitsusüksuse asutus.
4. Tegevuste mitmekesistamisega seotud projekti elluviimiseks võib
projektitoetust taotleda kalandussektori mikroettevõtja.
5. Koolitustegevusega seotud projekti elluviimiseks võib projektitoetust taotleda kalandussektori ettevõtja, mittetulundusühing
ja sihtasutus.

Toetatavad tegevused
Projektitoetust antakse järgmiste tegevuste elluviimiseks:
kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine;
kalandustoodete ja agariku töötlemine ning kalandustoodete
turustamine tootjalt otse tarbijale või jaekaubandusettevõtjale,
kes turustab need tooted otse tarbijale (otseturustamine);
kalandusega seotud turismi arendamine ja rannakülade taaselustamine;
tegevuste mitmekesistamine;
koolitustegevus.
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Toetuse suurus
Maksimaalne toetussumma ühe taotleja kohta on 191 734,96 eurot kalendri
aastas ning 447 381,55 eurot kogu programmperioodi kohta.

Seadusandlus
Põllumajandusministri 24. aprilli 2008. a määrus nr 38 „„Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava“ meetme 4.1 „Kalanduspiirkondade säästev
areng“ raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord“.

Kalanduspiirkonnad
Meetme 4.1 raames on esmakordselt loodud Eesti rannakaluritele ja ranniku
piirkonnas tegutsevatele organisatsioonidele võimalus ühiselt läbi mõelda
kalanduse ja rannakülade tulevik ning koostada piirkonna arengustrateegia.
Kalanduspiirkondade säästva arengu meede on välja töötatud eesmärgiga
toetada kalandussektoris toimunud muudatuste tõttu sotsiaalmajanduslikesse raskustesse sattunud piirkondades tegutsevaid kalureid ja kalandus
sektorit laiemalt, aidata kaasa kalanduspiirkondade säästvale arengule,
elukvaliteedi parandamisele ja ühistegevuse arendamisele.
Piirkondlikud kalandusorganisatsioonid on töötanud välja oma piirkonna
arengustrateegiad ning alustanud nende elluviimist. Oluliseks tegevuseks on
kalasadamate arendamine, suurimaid edusamme on aga oodata turunduse
vallas – kalurid jõuavad oma saagiga lõpptarbijale lähemale ning saavad
seetõttu oma töö eest senisest suuremat tasu.
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Eesti on jaotatud kaheksaks kalanduspiirkonnaks: Hiiumaa, Saaremaa,
Pärnumaa, Peipsi järve piirkond, Soome lahe läänepiirkond, Soome lahe
idapiirkond, Võrtsjärve piirkond ja Läänemaa. Kalanduspiirkondades on
moodustatud tegevusgrupid, kuhu kuuluvad rannakalurid, kalandusettevõtjad, kohalikud omavalitsused ning MTÜd. Kõik olulised otsused kalandus
piirkonna arendamisel tehakse tegevusgrupi tasandil.
Harju Kalandusühing

Virumaa Rannakalurite Ühing

Läänemaa
Rannakalanduse Selts

Peipsi
Kalanduspiirkonna
Arendajate
Kogu

Hiiukala

Saarte Kalandus
Liivi Lahe
Kalanduskogu
Võrtsjärve
Kalanduspiirkond

Eesti kalanduspiirkondade kaart

Kalanduspiirkondade säästva arengu meetme raames on võimalik toetust
taotleda järgmiste tegevuste elluviimiseks:
kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine (52,5% meetme
summaarsest toetusest);
kalandustoodete töötlemine ja kalandustoodete turustamine tootjalt otse tarbijale (otseturustamine) või jaekaubandusettevõtjale,
kes turustab need tooted otse tarbijale (14,3%);
kalandusega seotud turismi arendamine ja rannakülade taaselustamine (18,5%);
tegevuste mitmekesistamine (10,4%);
koolitustegevus (4,5%).

33

IV Telg

52,5% Sadamate ja lossimiskohtade uuendamine
14,3% Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine
18,5%Turismi arendamine ja rannaküla taaselustamine
10,4%Tegevuse mitmekesistamine
4,5% Koolitustegevused

Kalanduspiirkondade säästva arengu meetme toetussumma jaotus tegevussuundade vahel (% kalanduspiirkondade summaarsest toetusest)

Kohalike tegevusgruppide toeks on loodud Kalandusvõrgustiku üksus,
kelle ülesandeks on teadmiste ja kogemuste vahetamise edendamine ning
koostöö algatamise toetamine, samuti teadmiste ja parimate praktikate
levitamine.

Näited toetatud projektidest
LÄÄNEMAA RANNAKALANDUSE SELTS
Dirhami Kalanduskeskus, I etapp
Dirhami sadamasse kerkib kalanduskeskus. Projekti I etapi raames valmib
hoone, kuhu tulevad kalurite olmeruumid ja väike kalatööstus. Tulevikus on
kavas luua ka väljapanek rannakalandusest. Kalanduskeskuse rajab endise
kauplus-söökla kohale MTÜ Dirhami Kalurite Koda.
Lihula suitsukalatsehh
Projekti raames valmib kaasaegne kõikidele sanitaar- ja hügieenitingimustele
vastav kalatöötlemiskeskus. Esimeses etapis ehitatakse välja ruumid, mis
vastavad kala töötlemiseks vajalikele nõuetele. Teises etapis soetatakse
universaalne suitsutamiskamber, vaakumpakendaja, etiketikaal, ostu-müügi
kaal ja kõrgsurvepesur ning rajatakse külm- ja jahutuskambrid.
SAARTE KALANDUS
Kala- ja mereturismi giidide koolitus
78 tundi kestva koolituse raames viiakse läbi giidide teooriakoolitus, praktika (väljasõidud ja kalaretked, kalastusturismi terminid kahes võõrkeeles,
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kalatoodete valmistamine) ja iseseisev töö. Koolitusprojekti kaudu saavad
kalandusspetsialistid mitmekülgset täiendust oma senistele teadmistele.
Paljud kalandusettevõtjad pakuvad lisaks kalapüügile ka muid teenuseid
nagu majutus, toitlustamine, matkade ja loodusretkede korraldamine,
kalanduskülastajate teenindamine jms. Seetõttu on tekkinud vajadus täiendõppe järele, mis hõlmaks just neid tegevusvaldkondi. Koolituse läbimine
annab võimaluse oma teenuste kvalitatiivsemaks muutmiseks ja teadmisi
külaliste teenindamise vallas.
VÕRTSJÄRVE KALANDUSPIIRKOND
Jõesuu puhkeala väljaarendamine, jätkuetapp
Jõesuu puhkeala detailplaneeringu kohaselt on alale planeeritud ja nüüdseks ka Euroopa Liidu ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusel välja
ehitatud külastuskeskus koos vaatetorni, karavanide parklate, telkimisvõimaluste ja randumissillaga. Külastuskeskuse sisustus valmis Leader
meetme toel. Puhkeala territooriumil oli vaja teostada arendustöid, mis
eelnevate projektidega veel polnud lahendatud, sh rannaala puhastamine
roost ja võsast, piirdehekkide rajamine ja suunaviitade ning liiklusmärkide
paigaldamine. Samuti oli vaja lahendada mõned turvaprobleemid (piksekaitsed, tulekustutid) ja külastajatele mõeldud rajatised (riietuskabiinid,
jalgrattahoidjad, kanuud väljarentimiseks jne). Külastajate teenindamiseks
ehitatud kalepurjekas „Paula“ vajas korrastamist (tõrvamine, puidutööd).
Projekti „Jõesuu puhkeala väljaarendamine, jätkuetapp” üldiseks eesmärgiks on Võrtsjärve piirkonna ühtse, mitmekesise, külastajasõbraliku, kuid
samas ka keskkonnasäästliku turismiteenuste võrgustiku ja veetee väljakujundamine ning seeläbi Võrtsjärve piirkonna arendamine Lõuna-Eesti
üheks atraktiivsemaks turismipiirkonnaks.
Oiu puhkeala väljaarendamine
MTÜ Oiu Arendus – kelle eesmärgiks on Oiu külastus- ja puhkeotstarbeliste
väikeobjektide väljaarendamine, väikesadamate ja paadisildade loomine ja
arendamine ning Oiu piirkonna küla ja seltselu edendamine – sai toetust
turistide teenindamiseks vajaliku puhkemaja, piknikuplatsi, terrassi, laste
atraktsiooni, sauna, laagri- ja telkimisplatsi, karavanipargi, spordiväljaku,
matkaraja, linnuvaatlustorni jms rajamiseks ja heakorrastamiseks ning
viitadega tähistamiseks.
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PEIPSI KALANDUSPIIRKONNA ARENDAJATE KOGU
Kalandusüritused Peipsi piirkonnas 2010
Projekti koondati piirkonna 6 suuremat ja olulisemat üritust: Lüübnitsa
kala- ja sibulalaat, Võõpsu kalameestepäev, Kallaste kalalaat, Lohusuu
kalalaat, Kasepää kala- ja veefestival ning kalandusnädal Peipsil. Kõik
üritused on traditsionaalsed. Käesolevas projektis taotleti toetust ürituste
kalandusega seotud kulude katmiseks, soetati piirkonna ürituste teenindamiseks supi keetmise komplektid ja järelkäru ning trükiti voldikud ürituste
reklaamimiseks. Projekti elluviimine toimus tihedas koostöös Peipsi-äärsete
omavalitsustega.
Süvendustehnika soetamine Peipsi piirkonda
Peipsi kalanduspiirkonna kalanduse, turismi ja rannakülade arengut takistavaks teguriks on sadamate ning eelkõige sadamatesse sissesõitude halb
üldine seisukord. Olukorra tingivad looduslikud tegurid – nimelt kannavad
tormid sadamate sissesõiduteed, jõgede suudmed jne täis uhtliivasid ja muda,
mis takistab nii otseselt laevaliiklust kalanduses kui ka üldist laevaliikluse
arengut Peipsi piirkonnas. Selle olukorra lahendamiseks toetati süvendus
tehnika ostmist, mis aitab pikemas perspektiivis oluliselt kokku hoida teenuse
tellimise kulusid. Ka see projekt sündis Peipsi-äärsete omavalitsuste, sadamate omanike ja kalandusettevõtjate ühistegevuse tulemusena.
VIRUMAA RANNAKALURITE ÜHING
Eisma sadama rekonstrueerimine
Projekti eesmärk on Eisma sadama ja sealse kala lossimiskoha uuendamine, et tagada pääs merele, arendada kalandusega seotud turismi ning
mitmekesistada rannapüügiga seotud tegevusi, sh kala edasine väärtustamine. Eisma sadama rekonstrueerimise projekti taotluse näol oli tegemist rahaliselt suurima, kuid ka Virumaa Rannakalurite Ühingu poolt enim
hindepunkte saanud taotlusega.
Eisma külalistemaja karavaniparkla
Eisma külalistemaja taotles toetust karavaniparkla rajamiseks. Projektitaotlus kiideti heaks, et toetada kohaliku ettevõtluse ja turismi arengut.
Sama ettevõtja on esitanud juba ka jätkuprojekti taotluse kõikidele nõuetele
vastava olmehoone rajamiseks samasse kohta.
Kõigi kalanduspiirkondades läbiviidatavate projektidega on võimalik tutvuda
Maamajanduse Infokeskuse veebilehel kalandusvõrgustiku projektinäidete
andmebaasis aadressil http://www.maainfo.ee ning kalanduspiirkondade
veebilehtedel.
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Meede 5.1. Tehnilise abi toetus

Eesmärk
Toetuse eesmärk on administratsiooni ülesehitamine ja tugevdamine
Euroopa Kalandusfondi rakenduskava efektiivseks siseriiklikuks
rakendamiseks.

Toetuse saajad
Toetust võivad taotleda Põllumajandusministeerium, Põllumajanduse
Registrite ja Informatsiooni amet ning Maamajanduse Infokeskus

Toetatavad tegevused
Meetme 5.1 raames toetatakse järgmisi tegevusi:
rakenduskava juhtimise ja rakendamise parendamine;
rakendamisega seotud uuringud;
rakendamisega seotud teavitamine ja avalikustamine;
riikliku võrgustiku loomine ja arendamine neljanda prioriteetse
suuna tarbeks.
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2. Kohalike tegevusgruppide arengustrateegiate

Tegevused peavad vastama järgmistele tingimustele:
tegevus on otseselt seotud rakenduskava ja selles sätestatud toetuse eesmärkidega;
tegevus on otseselt vajalik rakenduskava ja toetuse andmise eesmärkide saavutamiseks;
tegevuse järele on põhjendatud vajadus.

Toetuse suurus
Toetust makstakse 100% abikõlblike kulude maksumusest.

Seadusandlus
Põllumajandusministri 18. septembri 2008. a määrus nr 93 „„Euroopa
Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava“ meetme 5.1 „Tehnilise abi toetus“
raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord“.
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Kontaktid
EKF rakenduskava korraldusasutus
Põllumajandusministeeriumi kalamajandusosakond
Aadress: Lai tn 39 // Lai tn 41, 15056 Tallinn
Telefon: 625 6181
Faks: 625 6200
e-post: pm@agri.ee

Kalanduspiirkonnad
VIRUMAA RANNAKALURITE ÜHING
Piirkond: Vihula, Viru-Nigula, Lüganuse, Kohtla, Aseri, Toila, Vaivara,
Narva-Jõesuu, Kunda
Veebilehe aadress: http://www.vrky.ee
Aadress: Rohuaia 21 I korrus, 44310 Rakvere
e-post: info@vrky.ee
LÄÄNEMAA RANNAKALANDUSE SELTS
Piirkond: Hanila, Lihula, Martna, Ridala, Vormsi, Oru, Noarootsi, Nõva
Veebilehe aadress: http://www.lrs.ee
Aadress: Tallinna mnt 83, Uuemõisa alevik, Ridala vald,
90401 Lääne maakond
e-post: margus@ak.ee
HIIUKALA
Piirkond: Emmaste, Käina, Kõrgessaare, Pühalepa, Kärdla
Veebilehe aadress: http://www.hiiukala.org
Aadress: Vabriku väljak 1, 92411 Kärdla
e-post: tuuli.tammla@hiiumaa.ee
HARJU KALANDUSÜHING
Piirkond: Padise, Keila, Paldiski, Harku, Viimsi, Jõelähtme, Kuusalu,
Loksa
Veebilehe aadress: http://www.harjukalandus.ee
e-post: info@harjukalandus.ee
SAARTE KALANDUS
Piirkond: Ruhnu, Muhu, Pöide, Laimjala, Valjala, Pihtla, Kaarma,
Salme, Torgu, Kärla, Lümanda, Mustjala, Leisi, Kihelkonna, Orissaare
Veebilehe aadress: http://www.saartekalandus.ee
Aadress: Rohu 5, 93819 Kuressaare
e-post: tegevjuht@saartekalandus.ee
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LIIVI LAHE KALANDUSKOGU
Piirkond: Häädemeeste, Tahkuranna, Paikuse, Audru, Tõstamaa, Värbla,
Sindi, Kihnu
Veebilehe aadress: http://www.kalanduskogu.ee
Aadress: Liiva 2c–737, 80010 Pärnu
e-post: info@kalanduskogu.ee
PEIPSI KALANDUSPIIRKONNA ARENDAJATE KOGU
Piirkond: Värska, Mikitamäe, Meeksi, Võnnu, Mäksa, Piirissaare, Vara,
Peipsiääre, Alatskivi, Pala, Kasepää, Tabivere, Saare, Palamuse, Lohusuu,
Tudulinna, Iisaku, Alajõe, Mustvee, Kallaste, Räpina
Veebilehe aadress: http://www.pkak.ee
Aadress: Sõpruse 149, Kasepää, 49503 Jõgeva maakond
e-post: pkak@pkak.ee
VÕRTSJÄRVE KALANDUSPIIRKOND
Piirkond: Põdral, Puka, Rõngu, Rannu, Kolga-Jaani, Viiratsi, Tarvastu, Puhja,
Jaani
Veebilehe aadress: http://www.vortskalandus.ee
Aadress: Rannu-Jõesuu, Vaibla küla, Kolga-Jaani vald,
70314 Viljandi maakond
e-post: jaanika@vortsjarv.ee

Kalandusvõrgustik
Maamajanduse Infokeskus
Veebilehe aadress: http://www.maainfo.ee
Aadress: Jäneda, Tapa vald, 73602 Lääne-Virumaa

Teabekeskus
Kalanduse Teabekeskus
Veebilehe aadress: http://www.kalateave.ee
Aadress: Kalda 1a, 80011 Pärnu

Taotlemine
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)
Veebilehe aadress: http://www.pria.ee/
Aadress: Narva mnt 3, 51009 Tartu
Telefon: 737 1200
Faks: 737 1201
e-post: pria@pria.ee
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PRIA piirkondlikud bürood
HARJUMAA TEENINDUSBÜROO
Aadress: Tuleviku 3, Laagri, Saue vald, 76401 Harjumaa
Telefon: 639 1640
Fax: 639 1642
e-post: harjumaa@pria.ee
IDA-VIRUMAA TEENINDUSBÜROO
Aadress: Viru 5a, 41589 Jõhvi
Telefon: 336 6767
Fax: 336 6768
e-post: ida-virumaa@pria.ee
JÄRVAMAA TEENINDUSBÜROO
Aadress: Tallinna 8a, 72213 Türi
Telefon: 385 9901
Fax: 385 9900
e-post: jarvamaa@pria.ee
JÕGEVAMAA TENINDUSBÜROO
Aadress: Ravila 10, 48306 Jõgeva
Telefon: 776 2811
Fax: 776 2813
e-post: jogevamaa@pria.ee
HIIUMAA TEENINDUSBÜROO
Aadress: Mäe 2, Käina, 92101 Hiiumaa
Telefon: 463 6667
Fax: 462 2818
e-post: hiiumaa@pria.ee
LÄÄNEMAA TEENINDUSBÜROO
Aadress: Haava 32, 90510 Haapsalu
Telefon: 472 2040
Fax: 472 2042
e-post: laanemaa@pria.ee
LÄÄNE-VIRUMAA TEENINDUSBÜROO
Aadress: Võidu 38, 44313 Rakvere
Telefon: 326 4640
Fax: 326 4650
e-post: laane-virumaa@pria.ee
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PÄRNUMAA TEENINDUSBÜROO
Aadress: Haapsalu mnt 86, 80010 Pärnu
Telefon: 449 9081
Fax: 449 9087
e-post: parnumaa@pria.ee
PÕLVAMAA TEENINDUSBÜROO
Aadress: Puuri tee 1, 63308 Põlva
Telefon: 799 9380
Fax: 799 9383
e-post: polvamaa@pria.ee
RAPLAMAA TEENINDUSBÜROO
Aadress: Kuusiku tee 6, 79511 Rapla
Telefon: 489 0241
Fax: 489 0240
e-post: raplamaa@pria.ee
SAAREMAA TEENINDUSBÜROO
Aadress: Tolli 6, 93813 Kuressaare
Telefon: 453 0491
Fax: 453 0497
e-post: saaremaa@pria.ee
TARTUMAA TEENINDUSBÜROO
Aadress: Narva mnt. 3, 51009 Tartu
Telefon: 737 7680
Fax: 737 1251
e-post: tartumaa@pria.ee
VALGAMAA TEENINDUSBÜROO
Aadress: Aia 17, 68203 Valga
Telefon: 766 0001
Fax: 766 0000
e-post: valgamaa@pria.ee
VILJANDIMAA TEENINDUSBÜROO
Aadress: Vabaduse plats 4, 71020 Viljandi
Telefon: 434 2252
Fax: 434 2260
e-post: viljandimaa@pria.ee
VÕRUMAA TEENINDUSBÜROO
Aadress: Katariina 7, 65608 Võru
Telefon: 782 1833
Fax: 782 8422
e-post: vorumaa@pria.ee
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