
 

 
 

Mittetulundusühing Saarte Kalandus kuulutab välja kalanduspiirkonna „Euroopa 

Merendus- ja Kalandusfondi 2014 – 2020 rakenduskava” meetme 3.3 

„Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine” projektitoetuse taotluste 

2018. a II taotlusvooru 

 

24. – 28. septembrini 2018. a  võtab mittetulundusühing Saarte Kalandus vastu 

projektitoetuse taotlusi. 

Projektitoetuse taotlusi koos kõigi vajalike dokumentidega saab esitada: 

1. 24. – 28. septembrini 2018. a kella 08.00 – 15.00 mittetulundusühingu Saarte Kalandus 

büroos,  aadressil Tallinna 30, 93819 Kuressaare; 

2. postiga saadetud taotlused koos kõigi vajalike dokumentidega peavad kandma hilisemalt 

28. septembri 2018. a kuupäeva postitemplit;  

3. e-posti teel esitatud taotlused koos kõigi vajalike dokumentidega peavad olema jõudnud e-

posti aadressile tegevjuht@saartekalandus.ee  hiljemalt 28. septembriks 2018. a kell 15.00. 

2018.a. projektitoetuse taotlusi võetakse vastu järgmistes „Saare maakonna kalanduspiirkonna 

arengustrateegia 2014 - 2020+” rakenduskava tegevussuundades: 

Tegevussuund 2018. a II taotlusvooru eelarve 

1. Kalapüügi- või vesiviljelustoodete 

väärindamine või turustamine 
308 754 € 

2. Majandustegevuse mitmekesistamine 
648 682 € 

3. Kalasadamate uuendamine 
81 000 € 

4. Koelmualade loomine ja taastamine 
98 599 € 

5. Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi, 

sh kalanduse- ja merenduse 

kultuuripärandi edendamine, 

kalanduskogukondade rolli 

tugevdamine kohalikus arengus ning 

kohalike kalandusressursside ja 

309 000 € 

mailto:kersti@pkak.ee


merendustegevuse juhtimine 

Projektitoetuse taotlused peavad vastama „Saare maakonna kalanduspiirkonna 

arengustrateegiale 2014 – 2020+” ja Maaeluministri 5. novembri 2015. a määruses nr 19 

„Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine“ (www.pria.ee, www.agri.ee) 

poolt esitatud nõuetele. 

Kui koos projektitoetuse taotlusega ei ole esitatud kõiki vajalikke andmeid ja dokumente, 

nõuab mittetulundusühing Saarte Kalandus vajalike andmete ja dokumentide esitamist. 

„Saare maakonna kalanduspiirkonna strateegia 2014 - 2020+”, Maaeluministri 5. novembri 

2015. a määruse nr 19 „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine”, Saare 

maakonna kalanduspiirkonna projektitoetuste taotluse menetlemise korra ja juhendiga, 

hindamiskriteeriumitega ja teiste vajalike dokumentidega saab tutvuda ühingu kodulehel:  

http://www.saartekalandus.ee/?page_id=2075.  

Info ja eelnõustamine: telefonidel 668 2210, 5694 7288 ja mittetulundusühingu Saarte 

Kalandus büroos E – N kell 08.00 – 16.00 (etteteatamisega) Kuressaares Tallinna 30, 

tegevjuht@saartekalandus.ee 
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