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Koostatud Maaeluministri 10.05.16 määruse nr 31. „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise ühisinvesteeringute toetus“ andmete põhjal.
Kinnitatud Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti peadirektori 17.10.18 käskkirjaga nr 1-12/18/151
Versioon 02

KALAPÜÜGI- JA VESIVILJELUSTOODETE TÖÖTLEMISE ÜHISINVESTEERINGUTE TOETUSE TAOTLUS

1
Taotleja andmed

1.1
Tootjaorganisatsioonide liidu nimi



Registrikood



Asukoht



Tootjaorganisatsioonide liidu maaeluministri tunnustuse otsuse kuupäev ja number



Tootjaorganisatsioonide liitu kuuluvad Eestis tunnustatud tootjaorganisatsioonid











Taotlemisele eelnenud aasta püügivõimalused (ajaloolise püügivõimaluse alusel)
Jrk
Ettevõtja, kes on tootjaorganisatsiooni liige
Äriregistrikood
Kilu kvoot kokku
Räime kvoot kokku



1







2







...






































Kontaktandmed


Telefon



e-post



Aadress



Veebileht


1.2
Taotleja esindaja nimi



Ametikoht



Kontaktandmed


telefon



e-post



Aadress


1.3
Pangakonto number


1.4
Käibemaksukohustuslaseks registreerimise number


1.5
Taotluse menetlemise ajaks määratud kontaktisik (vajadusel lisada volitus)


Ees- ja perekonnanimi



Kontaktandmed



telefon



e-post



Aadress


1.6
Taotleja määratlemine ettevõtja suuruse järgi


Taotleja on mikroettevõtja



Taotleja on väikeettevõtja



Taotleja on keskmise suurusega ettevõtja



Taotleja on suurettevõtja

2
Tegevuskava

2.1
Projekti eesmärk




2.2
Maa katastritunnus, millele toetuse raames rajatakse kalatöötlemisettevõte




2.3
Tegevused projekti eesmärkide elluviimiseks




2.4
Projekti käivitamise ajakava


Tegevuse kavandatav elluviimise aeg 


Alguskuupäev



Lõppkuupäev



Kirjuta ajakava

2.5
Investeeringujärgsete tegevuste kirjeldus




2.6
Tootmisprotsessi kirjeldus (käitlemiseks minev tooraine, käitlemise lõpp-produkt).
Välja tuua, kirjeldada tootmistehnoloogia, mis võimaldab väärindada kala- ja vesiviljelustooteid uute saaduste tootmiseks. Kas on koostöös teadus-arendussektoriga välja töötatud selline toote- ja tootmistehnoloogia uute saaduste tootmiseks? Teave kavandatud toorme kasutamise kohta




2.7
Turustustegevust puudutavad näitajad
Kas investeeringu tegemise järgselt toodetava tootega sisenetakse turgudele, kus varem ei ole või ei ole sellises mahus toodet turustatud?
Kirjeldada (välja tuua hetke olukord jne)




2.8
Logistika ja tööjõu kasutamise aspektide kirjeldus




2.9
Prognoositavad toodangunäitajad




2.10
Tulude-kulude analüüs




2.11
Investeeringu riskianalüüs




2.12
Projekti eelarve
Kululiigile teha lahtreid juurde vastavalt vajadusele 


Tegevuse elluviimise kululiik 
Abikõlblik summa, eurot
Toetuse summa, eurot
Hinnapakkuja, kes on välja valitud


Ettevalmistav töö (kuni 12% ulatuses toetatava tegevuse abikõlblikust maksumusest). Kulu peab olema tehtud enne taotluse esitamist (abikõlblik alates 01.01.2016).
projekteerimiseks vajalik ehitusgeoloogiline ja – geodeetiline uurimustöö






projekteerimistöö






keskkonnamõju hindamine






taotluse ja dokumentide koostamiseks tellitud töö või teenus





Toetatav tegevus (ei või alustada varem kui PRIA-le taotluse esitamise päeval
ehitise ehitamine/rekonstrueerimine (trüki siia mida teed, kas ehitad või rekonstrueerid)






kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise või käitlemise jaoks vajaliku seadme ja tehnoloogilise liini ostmise ja paigaldamise kulu (trüki siia seadme nimi või liini nimetus, täidetakse hinnapakkuja põhiselt, tee vajadusel lahtreid juurde)






kalapüügi- ja vesiviljelustoodete kvaliteedikontrolliks ja jälgitavuse tagamiseks vajaliku seadme, sealhulgas integreeritud infotehnoloogiaseadme ning tarkvara ostmise ja paigaldamise kulu (trüki siia seadme nimi või liini nimetus, täidetakse hinnapakkuja põhiselt, tee vajadusel lahtreid juurde)






kala transportimiseks mõeldud veosepaagiga mootorsõiduki, veosepaagiga haagise  ja laotõstuki ostmise või kapitalirendi kulu (trüki siia, millise sõidukiga on tegemist)





Summa kokku


eurot

2.13
Selgitus, milliste arvutuste ja hinnangute alusel on eelarve koostatud 





2.14
Selgitused kulude vajalikkuse ja mõistlikkuse kohta







2.15
Põhjendus. Kuidas on tagatud haldus-, finants- ja toimimissuutlikkus investeeringu elluviimiseks. Kas on olemas projekti juht. Milliseid vahendeid kasutatakse omafinantseeringu katmiseks





2.16
Selgitus taotleja suutlikkuse kohta tegevus ellu viia.  Kas taotleja või tema liikmed on varasemalt viinud ellu taotluses kavandatud tegevusele sarnanevaid tegevusi.  Välja tuua, mis projektidega tegemist oli





2.17
Selgitus tegevuse mõju kohta- kuidas kavandatud tegevus aitab kaasa meetme eesmärkide saavutamisele





2.18
Selgitus tegevuse põhjendatuse kohta, kuidas taotluses kavandatud tegevus aitab kaasa alternatiivsete turgude leidmisele või kalapüügi- ja vesiviljelustoodete suuremale väärindamisele




3
Taotleja kinnitab järgmist

Märgi rist asjakohasesse lahtrisse Na tähendab, et ei kohaldu
Jah
Ei
Na

3.1
Kinnitan, et taotleja ega taotleja juhatuse liige ei oma osalust töö teinud või teenust osutanud juriidilises isikus ega kuulu töö teinud või teenust osutanud juriidilise isiku juhatusse või nõukokku




3.2
Kinnitan, et ei saa sama kulu hüvitamiseks, mille kohta taotlen ühisinvesteeringute toetust, raha riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest




3.3
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




3.4
Kinnitan, et taotleja või tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust




3.5
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




3.6
Annan nõusoleku otsuse elektrooniliseks kättetoimetamiseks meiliaadressil, mis on toodud PRIA kliendiregistris




3.7
Annan nõusoleku oma isikuandmete kandmiseks põllumassiivide ja põllumajandustoetuste registrisse ning andmete kasutamiseks toetuse määramisel ja maksmisel




3.8
Kinnitan, et olen teadlik kulu abikõlblikkust tõendavate dokumentide ja muude tõendite säilitamise nõudest ning toetuse objekti tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõudest						




3.9
Olen teadlik, et pean teavitama PRIA-t viivitamata taotluses esitatud andmetes toimunud muudatusest või ilmnenud asjaolust, mis võib mõjutada taotluse kohta otsuse tegemist	




4
Taotluse indikaatorid

4.1
Tegevusest kasu saavate töötajate arv (numbriline)

5
Taotlusega esitatavad lisadokumendid

a)
Ärakiri ehitusloast 
lisa


b)
Ehitise põhiprojekti väljavõtte
	projekti seletuskiri koos kooskõlastustega;

projekti põhijoonised (tehnilised joonised), kus muu hulgas kajastuvad ehitise asendiplaani, arhitektuuri, tehnosüsteemide ja välisvõrkude lahendused
lisa


c)
Dokumendi ärakiri, mis tõendab, et ehitis või muu objekt, mida ehitatakse või kuhu seadmed paigutatakse, kuulub taotleja omandisse või on antud taotlejale õiguslikul alusel kasutamiseks 
lisa


d)
Hinnapakkumused
lisa


e)
Selgitus, kui ei ole valitud odavamat pakkumust
lisa


f)
Selgitus, kui objektiivselt ei ole võimalik esitada kolme pakkumust
lisa


g)
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 määruse artikli 10 lõikes 3 nimetatud pettust
lisa


e)
Teave muudest meetmetest või riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest taotletud toetuse kohta (võib kirjutada järgmisesse lahtrisse, siis eraldi lisa ei ole vaja)
lisa








Taotluse allkirjastaja nimi
Kuupäev
Taotluse allkirjastaja isikukood
Allkiri



