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MTÜ Eesti Kalaliit messidel ja näitustel osalemine  

Nr Tegevuse nimetus Tegevuse eeldatav 

maksumus, toetuse 

maksimaalne suurus 

(eurodes) ja 

omafinantseeringu 

määr 

Tegevuse sisu Tegevuse elluviimise tähtaeg ja tingimused 

1. Fish International 

Bremen (DE) 2018 

50 000 

30 000 

40% 

Konkurentsivõime ja ekspordi 

jätkusuutlikkuse suurendamine välisturgudel, 

ekspordigeograafia riskide maandamine ja 

kalandusalase oskusteabe parendamine 

tehnoloogia ja tootearenduse valdkonnas, 

miinimum stendi suurus 13m
2
. 

Tegevus viiakse läbi 25.–27.02.2018. 

Tegevuse elluviija teavitab kalandusettevõtjaid 

messil osalemise võimalusest ja tagab vähemalt 

kolme ettevõtja osalemise messil. 

2. SALIMA 

Brno (CZ) 2018 

50 000 

30 000 

40% 

Konkurentsivõime ja ekspordi 

jätkusuutlikkuse suurendamine välisturgudel, 

ekspordigeograafia riskide maandamine ja 

kalandusalase oskusteabe parendamine 

tehnoloogia ja tootearenduse valdkonnas, 

miinimum stendi suurus 13m
2
. 

Tegevus viiakse läbi 28.02–03.03.2018. 

Tegevuse elluviija teavitab kalandusettevõtjaid 

messil osalemise võimalusest ja tagab vähemalt 

kolme ettevõtja osalemise messil. 

3. Seafood Expo North 

America 

70 000 

42 000 

Konkurentsivõime ja ekspordi 

jätkusuutlikkuse suurendamine välisturgudel, 

Tegevus viiakse läbi 11.–13.03.2018. 

Tegevuse elluviija teavitab kalandusettevõtjaid 



Boston (US) 2018 40% ekspordigeograafia riskide maandamine ja 

kalandusalase oskusteabe parendamine 

tehnoloogia ja tootearenduse valdkonnas, 

miinimum stendi suurus 13m
2
. 

messil osalemise võimalusest ja tagab vähemalt 

kolme ettevõtja osalemise messil. 

4. Seafood Expo Global 

Brüssel (BE) 2018 

200 000 

120 000  

40% 

Rahvusstendi korraldamine eesmärgiga 

konkurentsivõime ja ekspordi 

jätkusuutlikkuse suurendamine välisturgudel, 

ekspordigeograafia riskide maandamine ja 

kalandusalase oskusteabe parendamine 

tehnoloogia ja tootearenduse valdkonnas, 

miinimum stendi suurus 100m
2
. 

Tegevus viiakse läbi 24.–26.04.2018. 

Tegevuse elluviija teavitab kalandusettevõtjaid 

messil osalemise võimalusest ja tagab vähemalt 

kümne ettevõtja osalemise messil. 

5. SIAL CHINA 

Shanghai (CN) 2018 

50 000 

30 000 

40% 

Konkurentsivõime ja ekspordi 

jätkusuutlikkuse suurendamine välisturgudel, 

ekspordigeograafia riskide maandamine ja 

kalandusalase oskusteabe parendamine 

tehnoloogia ja tootearenduse valdkonnas, 

miinimum stendi suurus 13m
2
. 

Tegevus viiakse läbi 16.–18.05.2018. 

Tegevuse elluviija teavitab kalandusettevõtjaid 

messil osalemise võimalusest ja tagab vähemalt 

kolme ettevõtja osalemise messil. 

6. Japan Seafood Expo 

Tokio (JP) 2018 

70 000 

42 000 

40% 

Konkurentsivõime ja ekspordi 

jätkusuutlikkuse suurendamine välisturgudel, 

ekspordigeograafia riskide maandamine ja 

kalandusalase oskusteabe parendamine 

tehnoloogia ja tootearenduse valdkonnas, 

miinimum stendi suurus 13m
2
. 

Tegevus viiakse läbi augustikuus 2018. 

Tegevuse elluviija teavitab kalandusettevõtjaid 

messil osalemise võimalusest ja tagab vähemalt 

kolme ettevõtja osalemise messil. 

7. SEAFEX  

Dubai (AE) 2018 

50 000 

30 000 

40% 

Konkurentsivõime ja ekspordi 

jätkusuutlikkuse suurendamine välisturgudel, 

ekspordigeograafia riskide maandamine ja 

kalandusalase oskusteabe parendamine 

tehnoloogia ja tootearenduse valdkonnas, 

miinimum stendi suurus 13m
2
. 

Tegevus viiakse läbi septembris 2018. 

Tegevuse elluviija teavitab kalandusettevõtjaid 

messil osalemise võimalusest ja tagab vähemalt 

kolme ettevõtja osalemise messil. 

8. World Food 

Moskva (RU) 2018 

40 000 

24 000 

40% 

Konkurentsivõime ja ekspordi 

jätkusuutlikkuse suurendamine välisturgudel, 

ekspordigeograafia riskide maandamine ja 

Tegevus viiakse läbi septembris 2018. 

Tegevuse elluviija teavitab kalandusettevõtjaid 

messil osalemise võimalusest ja tagab vähemalt 



kalandusalase oskusteabe parendamine 

tehnoloogia ja tootearenduse valdkonnas, 

miinimum stendi suurus 13m
2
. 

kolme ettevõtja osalemise messil. 

9. CONXEMAR 

Vigo (ES) 2018 

50 000 

30 000 

40% 

Konkurentsivõime ja ekspordi 

jätkusuutlikkuse suurendamine välisturgudel, 

ekspordigeograafia riskide maandamine ja 

kalandusalase oskusteabe parendamine 

tehnoloogia ja tootearenduse valdkonnas, 

miinimum stendi suurus 13m
2
. 

Tegevus viiakse läbi oktoobris 2018. 

Tegevuse elluviija teavitab kalandusettevõtjaid 

messil osalemise võimalusest ja tagab vähemalt 

kolme ettevõtja osalemise messil. 

10. SIAL PARIIS 

Pariis (FR) 2018 

70 000 

42 000 

40% 

Konkurentsivõime ja ekspordi 

jätkusuutlikkuse suurendamine välisturgudel, 

ekspordigeograafia riskide maandamine ja 

kalandusalase oskusteabe parendamine 

tehnoloogia ja tootearenduse valdkonnas, 

miinimum stendi suurus 13m
2
. 

Tegevus viiakse läbi 21.– 25.10.2018. 

Tegevuse elluviija teavitab kalandusettevõtjaid 

messil osalemise võimalusest ja tagab vähemalt 

kolme ettevõtja osalemise messil. 

11. China Seafood Expo 

Qingtao (CN) 2018 

50 000 

30 000 

40% 

Konkurentsivõime ja ekspordi 

jätkusuutlikkuse suurendamine välisturgudel, 

ekspordigeograafia riskide maandamine ja 

kalandusalase oskusteabe parendamine 

tehnoloogia ja tootearenduse valdkonnas, 

miinimum stendi suurus 13m
2
. 

Tegevus viiakse läbi novembris 2018. 

Tegevuse elluviija teavitab kalandusettevõtjaid 

messil osalemise võimalusest ja tagab vähemalt 

kolme ettevõtja osalemise messil. 

 

 

 
 


