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Koostatud Maaeluministri 28.02.2018 määruse nr 12
 „Kalasadamate investeeringutoetus“ toodud andmete põhjal.
 Kinnitatud Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti peadirektori 28.12.2018 käskkirjaga nr 1-12/18/211




Kalasadamate investeeringutoetus

1
Taotleja andmed
1.1
Taotleja nimi


Registrikood


Käibemaksukohustuslase
registreerimise number


Taotleja pangakonto number


Kontaktandmed

Telefon


e-post


Veebileht


Aadress

1.2
Projekti nimetus


Projekti lühikirjeldus






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


Kalasadama nimi koos sadamakoodiga

2
Toetatavad tegevused ja nende maksumus
2.1
Tegevus
Tegevuse abikõlblik maksumus, EUR
Toetuse summa, EUR
Väljavalitud hinnapakkuja nimi

2.1.1
Ehitamise või rekonstrueerimise kulu




2.1.2
Seadme ostmise ja paigaldamise kulu




2.1.3
Tarkvara ostmise ja paigaldamise, sealhulgas tarkvara litsentsi ostmise kulu




2.1.4
Akvatooriumi või sissesõidutee süvendamise kulu



2.2
Ettevalmistavad tööd
Tegevuse abikõlblik maksumus, EUR
Toetuse summa, EUR
Väljavalitud hinnapakkuja nimi

2.2.1
Projekteerimistöö ning projekteerimiseks vajalik ehitusgeoloogiline ja -geodeetiline uurimistöö




2.2.2
Keskkonnamõju hindamine




2.2.3
Taotluse ja tegevuskava koostamiseks tellitud töö või teenus



2.3
Objekti tähistamiskulu
Tegevuse abikõlblik maksumus, EUR
Toetuse summa, EUR
Väljavalitud hinnapakkuja nimi

2.3.1
Toetuse objekti tähistamise ja Euroopa Liidu osalusele viitamise kulu



2.4
Kavandatavate tegevuste maksumus kokku

2.4.1
Taotletud tegevuste abikõlblik maksumus

eurot

2.4.2
Taotletav toetuse summa

eurot
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 „Kalasadamate investeeringutoetus” 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. Kas tegevus on seotud kalapüügiga sisevetel või merel või mõlemaga? (märkida rist lahtrisse)


	Kalapüük merel


4.2
Näitaja 2 Investeeringute kategooria (märkida rist lahtrisse)


	Kalasadamad


4.4
Näitaja 3. Investeeringu liik (märkida rist asjakohasesse lahtrisse)


	Kvaliteet



	Kontroll ja jälgitavus



	Energiatõhusus



	Keskkonnakaitse



	Ohutus ja töötingimused


4.5
Näitaja 5. Tegevusest kasu saavate kalurite arv

4.6
Näitaja 6. Tegevusest kasu saavate muude sadamakasutajate ja töötajate arv

4.7
Näitaja 7. Tööga seotud vigastuste ja õnnetuste arv aastas (enne taotluse esitamist)

4.8
Näitaja 8. Prognoositav tööga seotud vigastuste ja õnnetuste arv aastas pärast projekti elluviimist

5
Taotlusega esitatavad lisadokumendid (märkida rist asjakohasesse lahtrisse)
5.1
Tegevuskava toetatava tegevuse kohta
lisa

5.2
Riikliku maksu maksuvõla olemasolu korral Maksu- ja Tolliameti tõend
lisa

5.3
Ehitusloa ärakiri
lisa

5.4
Väljavõte ehitise põhiprojekti põhijoonistest
lisa

5.5
Hinnapakkumused
lisa

5.6
Tehtud valiku põhjendus, kui taotleja ei ole valinud odavaimat hinnapakkumust 
lisa

5.7
Dokumendi ärakiri, mis tõendab omandisuhet maa osas, kus toetuse raames tegevusi tehakse) 
lisa

5.8
Tegevusloa ning keskkonnamõju hindamise aruande ärakiri
lisa

5.9
Kinnitus, et taotleja järgib Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõikes 1 nimetatud nõudeid ega ole pannud toime sama määruse artikli 10 lõikes 3 nimetatud pettust 
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


















