Ettevalmistavad tööd
Kõikides tegevussuundades on abikõlbulikud ettevalmistava töö kulud (kuni 12% kogukuludest):
• tegevuse elluviimisega kaasnev tellitud projekteerimistöö ja projekteerimiseks vajalik ehitusgeoloogiline ja -geodeetiline uurimistöö
ning hüdrogeoloogiline ja hüdroloogiline
uuring;
• keskkonnamõju hindamine «Keskkonnamõju
hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi
seaduses» sätestatud juhtudel;
• taotluse ja neis esitatud andmeid tõendavate
dokumentide koostamiseks tellitud töö ja teenus (kuni 25 000 krooni taotluse kohta)
Ettevalmistava töö eest peab olema tasutud enne
taotluse esitamist kuid mitte varem kui 1.1.2008.

Taotlemiseks esitatavad dokumendid
• projektitoetuse avaldus (vorm määruse lisa 3
osa 2), projekt (vorm lisa 3 osa 3), indikaatorite leht (vorm lisa 3 osa 4)
• taotleja isikut tõendava dokumendi koopia
• hinnapakkumis(t)e esitamise ettepanek(ud)
• hinnapakkumis(t)e koopia(d) (vähemalt 3 kui
käibemaksuta maksumus ületab 156 466 kr).
Valiku põhjendus kui pole valitud odavaimat.
• eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga objekti
korral tegevust lubava dokumendi koopia
• keskkonnamõju hindamise aruande koopia
juhul, kui toetust taotletakse ettevalmistava töö
kohta, mille osa on keskkonnamõju hindamine
• ettevalmistava(te) töö(de) korral koopia arvest, ning tasumist tõendav dokument.
• ehitise puhul koopia ehitusloast, põhiprojekti
põhijoonised, seletuskiri koos kooskõlastustega
(va väikeehitise korral)
• kalasadama puhul koopia kalasadama plaanist,
millel selgelt piiritletud maaala, kus tegevus
kavandatud;
• omandit tõendav dokument või rendileping
• nimekiri aktsionäride kohta, kelle aktsiatega
on esindatud üle 25% aktsiakapitalist, nimekiri
osanike kohta, kelle osaga on esindatud üle 25%
osakapitalist, või nimekiri tulundusühistu liikmete kohta;
• maksuvõla ajatamise korral maksuameti tõend
selle tasumise graafikujärgsuse kohta.
• kui taotleja ei ole varem taotlenud siis avaldus
andmete kandmiseks registrisse.

Taotlemine, projektide hindamine ja
elluviimine
Taotlusvooru avamisest antakse 20 tööäeva varem
teada Hiiu Lehes. Taotlusvoor kestab 30 tööpäeva.
Projektitaotlusi võtab vastu tegevjuht MTÜ Hiiukala büroos Kärdlas Tuuru majas. Soovitav on
eelnevalt aeg konsultatsiooniks või taotluse sisseandmiseks kokku leppida.
Taotlused peavad olema kooskõlas põllumajandusministri 24.04.2008. a määrusega nr 38
ning “Hiiumaa kalanduspiirkona arengustrateegiaga 2009-2013”. Taotlusvormid ja strateegia
leiab Hiiukala kodulehelt.
Projektide paremusjärjestuse ettepaneku
moodustab 9-liikmeline projektide hindamise
töörühm, kes hindab projektitaotlusi vastavalt
strateegiaga kehtestatud hindamiskriteeriumitele.
Projektide paremusjärjestuse ettepaneku kinnitab
MTÜ Hiiukala juhatus. Üle 1-miljoni krooniste
projektide rahastuse kinnitamiseks kutsutakse
kokku üldkoosolek. Pärast kinnitamist esitab MTÜ
Hiiukala laekunud projektid koos paremusjärjestusega PRIA-le, kes teeb rahastusotsuse 75
tööpäeva jooksul.
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Kulutusi võib tegema hakata alles (va ettevalmistavad tööd) pärast taotluse esitamist
PRIA-le.
Toetuse väljamaksmiseks peab toetuse saaja ellu
viima taotluses toodud tegevuse ja esitama PRIAle seda tõendavad (kulu)dokumendid (kuni neljas
osas). Projekti elluviimisega tuleb alustada 12 kuu
jooksul ning ellu viima vähemalt kahe aasta jooksul arvates otsuse saamisest.

Kalanduspiirkondade säästva arengu
meedet rakendatakse Hiiumaal
aastatel 2010-2013.

MTÜ Hiiukala
Vabrikuväljak 1 Kärdla
+372 5694 1855
tuuli @ hiiumaa.ee
www.hiiukala.org

Rakendamise aluseks on “Hiiumaa
kalanduspiirkonna arengustrateegia
2009-2013”.
Kohapealset projektitaotluste vastuvõttu ja hindamist korraldab MTÜ
Hiiukala.

kalasadamate uuendamine
kohalik omavalitsus

toetus kuni 85%

kalandussektori MTÜ või SA

toetus kuni 80%

kalandussektori ettevõtja

toetus kuni 40%

Toetatavad tegevused:
tolmuvaba teekatte paigaldamine või uuendamine;
külmhoone, laohoone ja hulgimüügihoone ehitamine ja uuendamine; lossimiseks ja ladustamiseks vajaliku seadme, sealhulgas kastipesuliini
ostmine ja paigaldamine; külmutus- ja jahutusseadme, sealhulgas jäämasina ja külmakonteineri
ostmine ja paigaldamine ning portatiivse külmtusja jahutusseadme ostmine; elektri- ja veevarustuspunkti ehitamine ja uuendamine; kütusetankla
ehitamine ja uuendamine ning tankimisseadmete
ostmine; kalalaeva hooldamise ja remondiseadme
ostmine ja paigaldamine; kalasadama kai laiendamine ja uuendamise ning tehnosüsteemi muutmine ning sellega seotud sadama akvatooriumi ja
sadama sissesõidutee süvendamine üks kord
programmperioodi jooksul; kalurite olmehoone või
-ruumi ehitamine ja uuendamine; olemasoleva
paadikuuri ja püügivahendite hoiuruumi ehitamine
või uuendamine; kala lossimise käigus tekkivate
jäätmete töötlemiseks vajaliku ehitise ehitamine
või uuendamine; jäätmete käitlemiseks ja kahjutustamiseks vajaliku seadme ja inventari ostmine
ja paigaldamine; kalapüügitegevuse elektroonilise
haldusega seotud seadme ostmine ja paigaldamine; navigatsioonimärgistuse ostmine ja paigaldamine ; sadama süvendamise tehnika ostmine;
kütuseveoki ostmine.
Tegevusi toetatakse, kui need viiakse ellu kalasadama territooriumil. Sadam peab viimase
toetusosa väljamaksmisest arvates vastama
sadama kohta õigusaktidega kehtestatud
normidele. Hiiumaa arendatavad kalasadamad
on ära märgitud kalanduspiikonna arengustrateegias.

Kala töötlemine ja turustamine
Kalandussektori
mikroettevõtja

toetus kuni 60%

Toetatavad tegevused:
kala ja vesiviljelustoodete töötlemiseks vajaliku
ehitise, sealhulgas külm- ja laohoone ehitamine
või uuendamine; kala või vesiviljelustoodete
käitlemise seadme ja tehnoloogilise liini, sealhulgas puhastusseadme, külmutus- ja jahutusseadme, veevarustussüsteemi, energeetikasüsteemi ning müügipakendi pakkeliini ostmine ja
paigaldamine; kvaliteedikontrolliks vajaliku
seadme, sealhulgas integreeritud infotehnoloogiaseadme ostmine ja paigaldamine; paikse
kütteseadme ostmine ja paigaldamine; kalandustoodete töötlemisel tekkivate jäätmete käitlemiseks vajaliku ehitise ehitamine või uuendamine; jäätmete käitlemise, kahjutustamise, tootmise kõrvalsaaduste käitlemise seadme ja tehnoloogilise liini ostmine ja paigaldamine; laotõstuki
ostmine; kala- või vesiviljelustoodete tootearendus; kohalikult lossitud kala või vesiviljelustoodete otseturustamiseks vajaliku ehitise ehitamine või uuendamine; kohalikult lossitud kala või
vesiviljelustoodete otseturustamiseks vajaliku
energeetika- ja veevarustussüsteemi ostmine ja
paigaldamine; kohalikult lossitud kala või vesiviljelustoodete otseturustamiseks vajaliku külmutus- ja
jahutusseadme ostmine ja paigaldamine;
külmikveoki ostmine

Kalandusega seotud turism
kalandussektori ettevõtja,
MTÜ või SA

toetus kuni
75%

ettevõtja, MTÜ, SA, kohalik
omavalitsus

toetus kuni
60%

Toetatavad tegevused:
turistide toitlustamiseks vajaliku kalatöötlemisseadme, sealhulgas suitsu- ja grillimisahju ning
külmutus- ja jahutusseadme ostmine ja paigaldamine; kalandusega seotud arhitektuuripärandi
renoveerimine ning ümbruse heakorrastamine ja
haljastamine; turistide teenindamiseks veekogule
kalapüügisilla või ujuvkai rajamine ning turistide
teenindamiseks vajalikus mahus veekogu ja
kaldaääre puhastamine; turistide teenindamiseks
vajaliku puhkemaja, pikniku-platsi, terrassi, laste

atraktsiooni, sauna, laagri- või telkimisplatsi, karavanipargi, spordiväljaku, matkaraja ja linnuvaatlustorni ehitamine või rajamine ning ümbruse
heakorrastamine ja viitadega tähistamine; turistide
teenindamiseks ehitatud rajatisse sanitaarseadme
ja inventari ning valveseadme ostmine ja paigaldamine; turundusprojekti, sealhulgas piirkonnas
kalandusega seotud turismiettevõtjate ühise
turundusprojekti edendamine; rannaküla taaselustamise ja kalandustraditsioonide tutvtamisega
seotud projekt; jõe- ja järvepargase, parvsauna,
kanuu, süsta, aerupaadi ning ajaloo-lise
veesõiduki hulka kuuluva aluse, sealhulgas lodja,
uisu, haabja ja vene ostmine ja ehitamine ning
nimetatud veesõidukitele päästevarustuse
ostmine;

Tegevuste mitmekesistamine
Kalandussektori
mikroettevõtja

toetus kuni 70%

Toetatavad tegevused:
majutus- ja toitlustusettevõttes vajaliku seadme,
sh infotehnoloogia seadme ostmine ja paigaldamine; käsitööks ja tootmiseks vajaliku hoone
uuendamine ning selleks vajaliku seadme ostmine
ja paigaldamine; teenindusettevõtte hoone uuendamine ja teenindusettevõttes kasutatava seadme
ostmine ja paigaldamine;

Koolitus
Kalandussektori ettevõtja,
MTÜ, SA

toetus kuni 100%

Toetatavad tegevused
Kutseoskuste, kohanemisvõime ja töösaamisvõimaluste edendamiseks ja parandamiseks ette
nähtud koolitus ;k kalanduspiirkonna arengu
strateegia muu tegevussuuna elluviimisega;oolitus
on otseselt seotud koolitaja on koolitusasutus
"Täiskasvanute koolituse seaduse" mõistes.

