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Koostatud Maaeluministri 12.06.2018 määruse nr 37
 „Kalalaeva energiatõhususe parendamise ja kliimamuutuste leevendamise toetus“ toodud andmete põhjal.
 Kinnitatud Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti peadirektori 19.09.2018 käskkirjaga nr 1-12/18/128 




Kalalaeva energiatõhususe parendamise ja kliimamuutuste leevendamise toetus

1
Taotleja andmed
1.1
Taotleja nimi


Registrikood


Kontaktandmed

Telefon


e-post


Veebileht


Aadress

1.2
Projekti nimetus


Projekti lühikirjeldus


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

2
Andmed kalalaeva kohta 
2.1
Kalalaeva nimi 

2.2
Kalalaeva sisenumber

3
Toetatavad tegevused ja nende maksumus
3.1
Investeeringud laevakere hüdrodünaamika täiustamisse
Tegevuse abikõlblik maksumus, EUR
Toetuse summa, EUR
Väljavalitud hinnapakkuja nimi

3.1.1
Investeeringud stabiilsusmehhanismidesse nagu kimmikiilid ja pirnvöörid




3.1.2
Kulud, mis on seotud mittetoksiliste saastumisvastaste kattematerjalidega (näiteks vaskkatte kasutamisega hõõrdumise vähendamiseks)




3.1.3
Kulud, mis on seotud rooliseadmega, näiteks rooliseadme juhtimissüsteemide ja mitme rooliga, mille abil vähendatakse rooli teokust olenevalt ilmast ja mereoludest




3.1.4
Basseinis katsetamine, millega luuakse alus hüdrodünaamika parandamiseks



3.2
Investeeringud laeva jõuallika täiustamisse
Tegevuse abikõlblik maksumus, EUR
Toetuse summa, EUR
Väljavalitud hinnapakkuja nimi

3.2.1
Energiatõhusad sõukruvid, sealhulgas veovõllid




3.2.2
Katalüsaatorid




3.2.3
Energiatõhusad generaatorid, näiteks vesinikku või maagaasi kasutavad generaatorid




3.2.4
Taastuvenergiat rakendavad käiturelemendid, näiteks purjed, kerged ülapurjed, tuulikud, turbiinid või päikesepaneelid




3.2.5
Vööritrasterid




3.2.6
Mootorite ümberehitamine, et nendes saaks kasutada biokütuseid




3.2.7
Ökonomeetrid, kütusehaldussüsteemid ja seiresüsteemid




3.2.8
Investeeringud düüsidesse/rõngasdüüsidesse, millega täiustatakse jõuallikat



3.3
Püügivahenditesse ja -varustusse tehtavad investeeringud
Tegevuse abikõlblik maksumus, EUR
Toetuse summa, EUR
Väljavalitud hinnapakkuja nimi

3.3.1
Üleminek veetavatelt püünistelt alternatiivsetele püünistele




3.3.2
Veetavate püüniste kohandamine





3.3.3
Investeeringud veetavate püüniste seire vahenditesse



3.4
Investeeringud elektri või soojusenergia tarbimise vähendamisse
Tegevuse abikõlblik maksumus, EUR
Toetuse summa, EUR
Väljavalitud hinnapakkuja nimi

3.4.1
Vähem kui 18 m pikkuste laevade jahutus-, külmutus- või isolatsioonisüsteemide täiustamine




3.4.2
Investeeringud seoses laevas soojuse ringlussevõtuga, mille eesmärk on kasutada taastatud soojust uuesti muude laevas vajalike abitoimingute jaoks



3.5
Kavandatavate tegevuste maksumus kokku

3.5.1
Taotletud tegevuste abikõlblik maksumus

eurot

3.5.2
Taotletav toetuse summa

eurot
4
Taotleja esitab järgmised kinnitused (märkida rist asjakohasesse lahtrisse)

Jah

Ei
Ei kohaldu

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 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).



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.



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 „Kalalaeva energiatõhususe parendamise ja kliimamuutuste leevendamise 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 taotlust menetlevat asutust viivitamata taotluses esitatud andmetes toimunud muudatusest või ilmnenud asjaolust, mis võib mõjutada taotluse kohta otsuse tegemist.



5

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


a. Mikroettevõte


b. Väikeettevõte


c. Keskmise suurusega ettevõte 


d. Suurettevõte

5.2
Näitaja 2.  Kui tegevus on seotud merega ja seotud laevastiku struktuuriga, siis kalalaeva nr laevastikuregistris (CFR)

5.3
Näitaja 3. Kas tegevus on seotud kalapüügiga sisevetel või merel või mõlemaga?


	kalapüük sisevetel



	kalapüük merel


5.4
Näitaja 4. Tegevuse tüüp


	laeva pardal olev varustus



	püügivahendid


5.5
Näitaja 5. Tegevusest kasu saavate kalurite arv

5.6
Näitaja 6. Kütusetarbimise vähenemine protsentides

5.7
Näitaja 7. CO2-heite vähenemine protsentides, kui see on asjakohane

5.8
Näitaja 8. Kalapüügi kütusetõhususega seotud muutused.
Selleks jagada kütuseliitrite arv lossitud kala (tonnides) kogusega taotluse esitamisele eelnenud kalendriaastal 

5.9
Näitaja 9. Kalapüügi kütusetõhususega seotud muutused. Prognoositav kütusetõhusus kalendriaastas pärast kalalaeva ajakohastamist (kütuseliitrite arv jagatud lossitava kala kogusega)

6
Taotlusega esitatavad lisa dokumendid (märkida rist asjakohasesse lahtrisse)
6.1
Hinnapakkumused 
lisa

6.2
Tehtud valiku põhjendus, kui taotleja ei ole valinud odavaimat hinnapakkumust 
lisa

6.3
Tõend omafinantseeringu olemasolu kohta

lisa

6.4
Avalik-õigusliku ülikooli eksperdiarvamus, mis tõendab, et investeeringud püügivahenditesse ja -varustusse ei vähenda selektiivsust
lisa

6.5
Uue jahutus-, külmutus- või isolatsioonisüsteemi tootjapoolsed tehnilised andmed või sertifikaat, milles on kirjas jahutus-, külmutus- või isolatsioonisüsteemi fluoritud kasvuhoonegaaside andmed.
lisa

6.6
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

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

























