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Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 
rakenduskava 2014 - 2020 meetme 3.4 
"Algatusrühma koostöötegevused" raames 
antava toetuse määramine

Võttes aluseks kalandusturu korraldamise seaduse § 30 lg 1 ja lg 4 p 3  ning maaeluministri 28.07.2016 määruse nr 48 "Algatusrühma koostöötegevused" § 8 lg 4,
amet otsustab


määrata toetus kogusummas 42 379,60 eurot vastavalt otsuse lisale.

Toetuse saaja kohustused:

PEADIREKTORI

Tartu                                                                                               26. juuni 2017 nr 17-6/217

  

VÄLJAVÕTE

1. Toetust makstakse üksnes abikõlblike kulude hüvitamiseks ja tingimusel, et toetuse saaja on tegevuse elluviimisel järginud kõiki ettenähtud nõudeid. 
2. Toetuse saaja on kohustatud kasutama toetust sihtotstarbeliselt ja mõistlikult ning kõige säästlikumal viisil, järgides toetatava tegevuse elluviimisel 
kalandusturu korraldamise seaduses ning  meetme määruses sätestatud asjakohaseid nõudeid.

3. Toetuse saaja peab tagama toetuse väljamaksmise aluseks olevate dokumentide nõuetekohasuse ja kulude abikõlblikkuse.
4. Töö ja teenus, mille kulude hüvitamiseks taotletakse toetuse maksmist, peavad olema lõpetatud ning toetuse saaja peab olema need vastu võtnud ja nende eest 
tasunud.
5. Toetuse saaja peab tagama tegevuse elluviimise jooksul vastavuse kalandusturu korraldamise seaduse § 27 lõikes 2 ja meetme tingimustes toetuse taotleja 
kohta sätestatud nõuetele.  
6. Toetuse saaja peab kasutama toetuse abil soetatud, ehitatud või renoveeritud vara ettenähtud tingimustel, sealhulgas tagama tegevuse elluviimise tulemusena 
soetatud, ehitatud ja renoveeritud vara säilimise ning sihtotstarbelise kasutamise.
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7. Toetuse saaja peab selgelt eristama oma raamatupidamises toetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- 
ja maksedokumentidest.
8. Toetuse saaja peab järgima tegevusega seotud hangete tegemisel riigihangete seaduses sätestatud nõudeid, kui toetuse saaja on hankija riigihangete seaduse 
tähenduses, või meetme tingimustes sätestatud nõudeid, kui toetuse saajale ei kohaldata riigihangete seaduses sätestatud nõudeid. 
9. Toetuse saaja peab võimaldama teostada auditit, järelevalvet ja muid toetuse saamisega seotud kontrolle ning osutama selleks igakülgset abi, sealhulgas 
võimaldama viibida toetuse saaja kinnisasjal, ehitises ja ruumis ning läbi vaadata dokumente ja vara kohapeal. 
10. Toetuse saaja peab esitama auditi, järelevalve või muu kontrolli tegemiseks vajalikud andmed ja dokumendid määratud tähtaja jooksul, mis peab olema 
vähemalt kolm tööpäeva. 
11. Toetuse saaja peab näitama, et tegemist on fondi toetuse abil elluviidava tegevusega, kasutades selleks ettenähtud sümboleid ja teavitustegevusi.
12. Toetuse saaja peab teavitama taotluse rahuldamise otsuse teinud asutust taotluses esitatud või tegevusega seotud andmete muutumisest või tegevuse 
elluviimist takistavast asjaolust, sealhulgas pankrotimenetlusest, likvideerimismenetlusest, tegevuse odavnemisest või kallinemisest ning tegevusega seotud vara 
üleandmisest teisele isikule või asutusele. 
13. Toetuse saaja peab taotlema toetuse kasutamise tingimuste muutmiseks taotluse rahuldamise otsuse muutmist ja jätkama toetuse kasutamist seniste tingimuste
kohaselt kuni taotluse rahuldamise otsuse muutmiseni. 
14. Vastavalt kalandusturu korraldamise seaduse § 34 lg 2 on toetuse saaja kohustus säilitada kulu abikõlblikkust tõendavaid dokumente ja muid tõendeid neli 
aastat alates selle aasta 31. detsembrist, millal 30. juuni seisuga on kõikide projektis abikõlblikuks loetud kulude alusel toetus välja makstud 
15. Eelpool toodud dokumentide säilitamise tähtaja periood katkestatakse kas haldus- ja kohtumenetluste korral või komisjoni nõuetekohaselt põhjendatud 
taotluse alusel vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1303/2013 artikli 140 lõikes 1 nimetatud juhul.
16. Toetuse saaja viib toetatava tegevuse ellu kolme aasta jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 30. juuniks 2023, viima ellu 
toetatava tegevuse, sealhulgas esitama kõik tegevusega seotud kuludokumendid. 
17. Toetuse saaja peab avalikustama oma veebilehel koostööprojekti tulemusaruande. Tulemusaruanne peab sisaldama vähemalt määruse algatusrühma 
koostöötegevused § 10 lg 3 toodud andmeid. 
18. Maaeluministeeriumi või PRIA nõudmisel esitab projektitoetuse saaja täiendava teabe toetuse saamise ja kasutamise kohta, mis on vajalik Euroopa Liidu 
õigusaktis sätestatud kohustuse täitmiseks.

Liivi Põldma; Liivi.Poldma@pria.ee; 737 1377
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Jaan Kallas VÄLJAVÕTE ÕIGE

Otsust on võimalik vaidlustada haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul otsusest teada saamise päevast arvates vaide 
esitamisega PRIA-le aadressil Tähe 4, 51010 Tartu või e-posti aadressil pria[at]pria.ee.

Liivi Põldma; Liivi.Poldma@pria.ee; 737 1377

4937.606172.00Teadmiste täiendamine, sealhulgas koolitusel, 
õppereisil, seminaril, töö- või õpitoas 

osalemine või selle korraldamine, messi või 
konverentsi külastamine
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