
  

KÄSKKIRI 
 
 

31.03.2021 nr 1.1-2/51 

Euroopa Merendus-ja Kalandusfondi 2014-2020 meetme 2.6 

„Teadlaste ja vesiviljelusettevõtjate koostöötoetus“ toetuse 

kasutamise kava kinnitamine 

 

  

Käskkiri antakse Kalandusturu korraldamise seaduse § 21 lõike 3 alusel ja maaeluministri 12. 

oktoobri 2015. a määruse nr 10 „Teadlaste ja vesiviljelusettevõtjate koostöötoetus“ § 5 lõike 1 

alusel. 

 

Kinnitan toetuse kasutamise kava alljärgnevalt: 

 

1. Isik, kes võib toetust taotleda: Tartu Ülikool 

 

2. Toetatava tegevuse nimetus: Teadus- ja arendusasutuste, vesiviljelussektori ettevõtjate ning 

riigiasutuste vahelise koostöö soodustamine, vesiviljelusalase teabe, sealhulgas oskusteabe, 

nõuande ja heade tavade levitamine, elukestva õppe ning vesiviljelussektori ettevõtjate 

majandustegevusega seonduvate koolituste, uuringute ja katseprojektide korraldamine. 

 

3. Toetatava tegevuse eesmärk: 

Toetatavateks tegevusteks on: 

3.1. teadus- ja arendusasutuste, vesiviljelussektori ettevõtjate ning riigiasutuste vahelise 

koostöö ning rahvusvahelise koostöö soodustamine, mille eesmärgiks on 

koolitajatest/konsulentidest võrgustiku loomine ja vajadusel nende täiendkoolitamise 

korraldamine; 

3.2. vesiviljelusalase teabe, sealhulgas oskusteabe, nõuannete ja heade tavade levitamine, mille 

eesmärgiks on vesiviljeluse ja vesiviljelussaaduste töötlemise kohta majandus- ja 

turustamisandmete kogumine, analüüsimine ja sünteesimine. Vesiviljelusalase teabe sealhulgas 

oskusteabe, nõuannete ja heade tavade levitamine läbi erinevate infomaterjalide ja 

meediakanalite ning selleks vajaliku andmebaasi ja kodulehe haldamine ning laiemale 

avalikkusele informatsiooni jagamine ja koondamine (muuhulgas trükiste, DVD väljaandmine, 

rahvusvaheliste väljaannete tellimine ja neist tutvustatavate ülevaadete tegemine, 

informatsiooni avaldamine avalikus meedias sh. sotsiaalmeedias, laiemale avalikkusele 

suunatud artiklid); 

3.3. koostöös teadus- ja arendusasutuste, organisatsioonide ja vesiviljelussektoriga koolitus- ja 

nõustamisvajaduste kaardistamine ning vajalike elukestvat õpet toetavate tegevuste 
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väljatöötamine, tellimine ja läbiviimine (koolitusprogrammid, koolitused, seminarid, 

infopäevad, konverentsid); 

3.4. vesiviljelussektori ettevõtjate majandustegevusega seonduvate uuringute ja katseprojektide 

korraldamine, mille eesmärgiks on vesiviljelussektori vajadustest lähtudes uuringute ja 

katseprojektide tellimine teadus- ja arendusasutustelt vesiviljeluse konkurentsivõime 

suurendamise eesmärgil ning projektide läbiviimise koordineerimine. 

 

4. Toetatava tegevuse elluviimise tähtaeg: 30. juuni 2023. 

 

5. Kava alusel toetatava tegevuse eeldatav maksumus: 200 000 €. 

 

6. Toetuse maksimaalne suurus: 100% (millest Euroopa Liit 75% ja Eesti Vabariik 25%). 

 

7. Omafinantseeringu minimaalne määr: 0%. 

 

8. Tegevuste elluviimise täpsemad tingimused:  

 

8.1. Toetatava tegevuse alguskuupäev: 01.01.2022. 

 

8.2. Nõukogu moodustamiseks pöördub taotleja vähemalt järgnevate nimekirjas toodud isikute 

ja asutuste esindajate poole ning teeb ettepaneku nõukogu töös osalemiseks (nende nõusolekul): 

 

1. Maaeluministeerium 

2. Keskkonnaministeerium 

3. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 

4. Tartu Ülikool 

5. Eesti Maaülikool 

6. Tallinna Tehnikaülikool 

7. Tallina Ülikool 

8. Eesti Kalurite Liit 

9. Eesti Kalaliit 

10. Eesti Kala- ja Vähikasvatajate Liit 

11. Eesti Vesiviljelejate Liit 

12. Kalanduse algatusrühmade esindaja 

 

 

Saata: Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, Tartu Ülikool, Strateegia- ja 

finantsosakond 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Urmas Kruuse 

Maaeluminister 


