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Koostatud Maaeluministri 15.05.2017 määruse nr 41
 „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus“ toodud andmete põhjal.
 Kinnitatud Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti peadirektori 06.12.2018 käskkirjaga nr 1-12/18/190 




Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus



1
Taotleja andmed
1.1
Taotleja nimi


Registrikood


Kontaktandmed

Telefon


e-post


Veebileht


Aadress

2
Andmed taotleja tegevuse kohta andmed 
2.1
Projekti nimetus 

2.2
Projekti lühikirjeldus

2.3
Rakenduspiirkond (märkida maakond ja vald, kus toetustaotluse aluseks olev tegevus toimub)

2.4
Toetatava käitlemisüksuse aadress

2.5
Toetatava käitlemisüksuse katastritunnus või kalalaeva sisenumber koos kalalaeva nimega

2.6
Taotleja viimase kinnitatud majandusaasta aruande omakapitali suurus eurodes

2.7
Taotleja viimase kolme kinnitatud majandusaasta aruande keskmine müügitulu kalakäitlemise tegevusalal eurodes

2.8
Taotleja on tegutsenud kalapüügi- või vesiviljelustoodete käitlemisega (aastat)

2.9
Kood
Toetatavate tegevuste maksumus
Tegevuse abikõlblik maksumus, EUR
Toetuse summa, EUR
Väljavalitud hinnapakkuja nimi
2.10
1
Ressurssi säästva seadme soetamise, paigaldamise ja kapitalirendi kulud



2.11
2
Tootmisüksuse renoveerimis- ja ehituskulud



2.12
3
Tootmisprotsessis ressursisäästliku info- ja kommunikatsioonitehnoloogia lahenduse soetamise ja paigaldamise kulu



2.13
Kood
Ettevalmistava töö maksumus
Tegevuse abikõlblik maksumus, EUR
Toetuse summa, EUR
Väljavalitud hinnapakkuja nimi
2.14
4
Projekteerimisega seotud kulu



2.15
5
Toetuse taotluse dokumentatsiooni ettevalmistamise kulu



2.16
Kavandatavate tegevuste maksumus kokku



3
Taotleja esitab järgmised kinnitused (märkida rist asjakohasesse lahtrisse)

Jah

Ei
Ei kohaldu

3.1
Kinnitan, et oman tegevuse elluviimiseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 125 lõike 3 punktis d nimetatud suutlikkust.



3.2
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 (vastavalt TMS § 8).



3.3
Kinnitan, et ei saa sama kulu hüvitamiseks, mille kohta taotlen toetust, raha teistest riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest.



3.4
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.



3.5
Kinnitan, et taotleja või tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust.



3.6
Kinnitan, et olen teadlik „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” meetme „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimustest ja korrast ning vastan toetuse saamiseks esitatavatele nõuetele.



3.7
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.



3.8
Kinnitan, et teavitan taotlust menetlevat asutust viivitamata taotluses esitatud andmetes toimunud muudatusest või ilmnenud asjaolust, mis võib mõjutada taotluse kohta otsuse tegemist.



4

Taotluse indikaatorid 
4.1
Näitaja 1. Ettevõtte suurus (märkida rist asjakohasesse lahtrisse):


a. Mikroettevõte


b. Väikeettevõte


c. Keskmise suurusega ettevõte 


d. Suurettevõte

4.2
Näitaja 2.  Investeeringu liik (märkida rist asjakohasesse lahtrisse):


a. Energiasääst või keskkonnamõju vähendamine


b. Uued või parendatud tooted, protsessid või uus või parendatud juhtimissüsteem

4.3
Näitaja 3. Toetatud ettevõtete arv (lahtrisse märkida numbriline väärtus)

4.4
Näitaja 4. Tegevusest kasusaavate töötajate arv (lahtrisse märkida numbriline väärtus)

4.5
Näitaja 5 ¹. Lisandväärtus töötaja kohta aastas enne taotluse esitamist (eurot)

5
Taotlusega esitatavad lisadokumendid (märkida rist asjakohasesse lahtrisse)
5.1
hinnapakkumused 
lisa

5.2
tehtud valiku põhjendus, kui taotleja ei ole valinud odavaimat hinnapakkumust 
lisa

5.3
tõend omafinantseeringu olemasolu kohta
lisa

5.4
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

5.6
energia- või ressursiauditi aruanne
lisa

5.7
toetatava tegevuse raames tehtavate investeeringute tegevuskava
lisa

5.8
ehitusloa ärakiri ja väljavõte ehitise põhiprojekti põhijoonistest
lisa

5.9
keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse §-s 7 nimetatud tegevusloa ning keskkonnamõju hindamise aruande ärakiri
lisa

6
Otsuse edastamine (märkida rist asjakohasesse lahtrisse)
Jah
Ei
6.1
Annan nõusoleku oma isikuandmete kandmiseks põllumassiivide ja põllumajandustoetuste registrisse ning andmete kasutamiseks toetuse määramisel ja maksmisel.


6.2
Annan nõusoleku teha otsus teatavaks elektrooniliselt põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registris olevale e-posti aadressile.





Taotluse allkirjastaja nimi
Kuupäev
Taotluse allkirjastaja isikukood
Allkiri






















¹ Lisandväärtus töötaja kohta arvutatakse järgmiselt:
eelneva majandusaasta müügitulu + muud äritulud (v.a kasum põhivara müügist ja ümberhindlusest, tulu põhivara sihtfinantseerimisest) – kulud kokku – muud ärikulud (v.a kahjum põhivara müügist ja ümberhindlusest) + tööjõukulud + kulum + lõpetamata ja valmistoodangu varude muutus (aruandeaasta lõpu ja alguse vahe) + oma tarbeks valmistatud põhivara. Eelpool toodud tehte tulemus jagatakse töötajate arvuga.



