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Koostatud Maaeluministri 17.04.2017 määruse nr 34 „Püügivahendi parendamise toetus“ toodud andmete põhjal. Kinnitatud Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti peadirektori 08.09.2017 käskkirjaga nr 1-12/17/162 
											

Püügivahendi parendamise toetuse taotlus                                              versioon 3.0

1
Taotleja andmed1
1.1
Taotleja nimi


Registrikood


Kontaktandmed

Telefon


e-post


Veebileht


Aadress


Volituse alusel taotlejat esindava isiku nimi2


Volituse alusel taotlejat esindava isiku telefoni number


Taotlejale antud kehtiva kaluri kalapüügiloa number

2
Taotlen toetust alljärgnevate tegevuse kohta 
Abikõlblik kulu3
Toetuse suurus
 Välja valitud pakkuja nimi
2.1
 Peipsi ja Pihkva järvel ning Lämmijärvel sellise ankurdatud mõrra kasutuselevõtmiseks, mille juht- ja kariaia silmasuurus on vähemalt 86 mm ning kere, kaasa arvatud kalakoti silmasuurus, vähemalt 76 mm ning millel on kalakoti sulguri poolt vähemalt esimene mõrravits raam, mis võimaldab püügivahendi nõudmisel kinnitada mõrd laeva parda külge



2.2
Rannapüügil sellise ülisuure molekulmassiga polüetüleenkiust valmistatud kalakotiga mõrra kasutuselevõtmiseks, mille suu on varustatud selekteeriva paneeliga ja mis aitab püügivahendit kaitsta hüljeste tekitatud kahjustuste vastu ning takistab hülge sisenemist püügivahendisse



2.3
Hülgepeleti kasutuselevõtmiseks mõrra ja kastmõrraga püügil



2.4
Tegevuse elluviimiseks taotletav tegevuse abikõlblike kulude summa kokku eurodes

2.5
Tegevuse elluviimiseks taotletav toetuse summa  kokku eurodes

2.6
Tegevuse nimetus ja lühike kokkuvõte.



3
Kalalaeva andmed


3.1
Kalalaeva nimi

3.2
Kalalaeva sisenumber EST

3.3
Kalalaeva segment 4S

3.4
Kehtiva kalalaeva tunnistuse number

3.5
Taotluse esitamise päevale eelnenud kahel kalendriaastal  punktis 3.1 nimetatud kalalaevaga siseveekogul/merel kalapüügiga tegelemise kalendripäevade arv (rannapüügipäeviku andmete alusel)4

4
Taotleja esitab järgmised kinnitused (märkida rist asjakohasesse lahtrisse)

Jah

Ei
4.1
Kinnitan, et oman tegevuse elluviimiseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 125 lõike 3 punktis d nimetatud suutlikkust. 


4.2
Kinnitan, et taotleja ei ole küsinud hinnapakkumust endaga seotud isiku käest tulumaksuseaduse § 8 tähenduses


4.3
Kinnitan, et ei saa sama kulu hüvitamiseks, mille kohta taotlen toetust, raha teistest riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest.


4.4
Kinnitan, et olen varem riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest saadud ja tagasimaksmisele kuulunud summa tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral tasunud tagasimaksed ettenähtud tähtpäevaks ja summas.5


4.5
Kinnitan, et taotleja või tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust.


4.6
Kinnitan, et olen teadlik „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” meetme „Püügivahendi parendamise toetus” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimustest ja korrast ning vastan toetuse saamiseks esitatavatele nõuetele.


4.7
Kinnitan kõigi esitatud andmete ja dokumentide õigsust ja kehtivust ning võimaldan neid kontrollida. Kohustun toetuse saamisele järgneval viiel aastal vastama Maaeluministeeriumi ja PRIA järelepärimistele ning küsitluslehtedele.


4.8
Kinnitan, et teavitan PRIA-t viivitamata taotluses esitatud andmetes toimunud muudatusest või ilmnenud asjaolust, mis võib mõjutada taotluse kohta otsuse tegemist


4.9
Kinnitan, et püügivahend, mille asendamiseks toetust taotlen on taotleja omandis.


5
Taotluse seirenäitajad 
5.1
Näitaja 1. Ettevõtte suurus (märkida rist asjakohasesse lahtrisse):


a. mikroettevõte


b. väikeettevõte


c. keskmine ettevõte


d. suurettevõte

5.2
Näitaja 2.  Investeeringu liik (märkida rist asjakohasesse lahtrisse):


a. püügivahendite selektiivsus


b. püügivahendite ja saagi kaitsmine imetajate ja lindude eest

5.3
Näitaja 3. Tegevusest kasu saavate kalurite arv

5.4
Näitaja 4. Püügivahendite arv, mille parendamiseks toetust taotletakse

6
Taotlusega esitatavad lisadokumendid (märkida rist asjakohasesse lahtrisse)
6.1
hinnapakkumused 

6.2
tehtud valiku põhjendus, kui taotleja ei ole valinud odavaimat hinnapakkumust 

6.3
avalik-õigusliku ülikooli eksperdiarvamus püügivahendi mõju kohta kalapüügipiirkonnale, kui toetust taotletakse § 2 lõike 1 punktis 1 või 2 nimetatud tegevuse elluviimiseks

6.4
kinnitus, et taotleja järgib Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõike 1 punktides a-c nimetatud nõudeid ega ole pannud toime sama määruse artikli 10 lõikes 3 nimetatud pettust.

6.5
kalalaeva omandis olemist tõendav dokument

7
Otsuse edastamine (märkida rist asjakohasesse lahtrisse)
Jah
Ei
7.1
Annan nõusoleku oma isikuandmete kandmiseks põllumassiivide ja põllumajandustoetuste registrisse ning andmete kasutamiseks toetuse määramisel ja maksmisel.


7.2
Annan nõusoleku teha otsus teatavaks elektrooniliselt põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registris olevale e-posti aadressile.





Taotluse allkirjastaja nimi
Kuupäev
Taotluse allkirjastaja isikukood
Allkiri



1 Taotleja andmed peavad olema samad, mis PRIA kliendiregistris. Vajadusel muutke kliendiregistris olevaid andmeid. Andmeid saab muuta http://www.pria.ee/et/ePRIA" http://www.pria.ee/et/ePRIA uues e-prias või võtke andmete muutmiseks ühendust e-post: kliendiregister@pria.ee" kliendiregister@pria.ee
2  Volituse saab esitada kirjalikult kliendiregister@pria.ee" kliendiregister@pria.ee või http://www.pria.ee/et/ePRIA" http://www.pria.ee/et/ePRIA uues e-prias
3  Kirjutada ilma käibemaksuta maksumus. Kui pakkuja ei ole käibemaksu kohustuslane, siis pakkumisel toodud kogumaksumus.
4 Püügipäevikust vaata kalalaevaga püügil käidud kalendripäevade arvu, püügiööpäevade arv ei ole asjakohane. Taotleja peab taotluse esitamise päevale eelnenud kahel kalendriaastal kalalaevaga merel/siseveekogul kalapüügiga tegelenud olema vähemalt 60 kalendripäeva. Kui nõue on täidetud, siis saab märkida 60.
5 Kui tagasimaksmisele kuuluvaid toetusi ei ole, märkida sõnadega „ei kohaldu“

