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Millest räägime?



Toetust saab taotleda
keskkonnaministri määruse nr 10
„Keskkonnaprogrammist toetuse
andmise kord ja tingimused“ alusel.

Kalanduse programm

§ 20. Eesmärk, alamprogrammid ja
toetatavad tegevused

§ 21. Eritingimused

Õiguslik alus
Info KIK kodulehel:

https://kik.ee/et/toetatavad-
tegevused/kalanduse-

programm

https://www.riigiteataja.ee/akt/104022020002?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/104022020002?leiaKehtiv
https://kik.ee/et/toetatavad-tegevused/kalanduse-programm
https://kik.ee/et/toetatavad-tegevused/kalanduse-programm
https://kik.ee/et/toetatavad-tegevused/kalanduse-programm


Saavutada tasakaal kalavarude
kaitse ja kasutamise vahel,
tagada looduslik mitmekesisus ja
kalavarude pikaaegne säilimine.

Luua püügivõimalus nii
kutselistele kui ka harrastus-
kalastajatele.

Kalavarude all peetakse silmas ka
agarikuvarusid.

Programmi eesmärk



➢ Toetust võivad taotleda kõik juriidilised isikud,

füüsilisest isikust ettevõtjad ja asutused.

➢ Projekti taotlusi võtame vastu e-toetuse keskkonna

kaudu.

➢Taotluste esitamise tähtaeg on 10.03.2023 kell 17.00.

Hiljem esitatud taotlused jäetakse läbi vaatamata.

Kalanduse programm
Taotlemine

https://etoetus.rtk.ee/rm_sso/login?service=https%3A%2F%2Fetoetus.rtk.ee%3A443%2Fesfos%2Fj_spring_cas_security_check?url=https%3A%2F%2Fetoetus.rtk.ee%2Fesf2web%2F~hash~%2Fesfos-desktop&mode=esf


➢ Kalanduse programmi eelarve on 600 000 eurot.

➢ Avatud kõik tegevused ja sel aastal toimub üks voor.

➢ Siseveekogul kalapüügiga tegelevad kutselise kalapüügi luba omavad

ettevõtjad saavad toetust küsida püügiandmete esitamiseks vajalike

seadmete soetamiseks, ühe seadme kohta 300 eurot.

➢ Kalanduslaagrite läbiviimist toetame ühikhinna alusel, osaleja kohta

30 eurot/päev.

Kalanduse programm
Taotlemine



4 alamprogrammi
Kalanduse programm

🐟 kalandusuuringud
🐟 vee-elustiku ökoloogilise seisundi parandamine
🐟 kalandusalased arendusprojektid
🐟 kalavarude kaitse ja järelevalve

Eraldi alamtegevused:
🐟 kalanduslaagri läbiviimine
🐟 püügiandmete esitamiseks seadmete soetamine



Kalandusuuringud

Toetatame

🐟 valdkonna arengusuundade otsustamiseks vajalike
kalandusprognooside tegemist ning valdkonnaga seotud
uuringuid, et seada ja viia ellu arengu- ja tegevuskavade
eesmärke.



Vee-elustiku ökoloogilise seisundi
parandamine
Toetame

🐟 kalavarude suurendamiseks ja kaitseks kudealade või
elupaikade loomist, taastamist või nendele juurdepääsu
tagamist ning ettevalmistustöid

🐟 riiklikku kaitset vajavate ja ohustatud kalaliikide kaitset ja
kalavarude taastootmise programmis nimetatud prioriteetsete
kalaliikide ning harrastuskalapüügiks oluliste kalaliikide
asustamist või taasasustamist



Kalandusalased arendusprojektid
🐟arengudokumentide ning tegevus- ja majandamiskavade
koostamist kalavaru säästliku kasutamise eesmärgil
🐟kalapüügivõistluste, seminaride, koolituste, õpitubade,
teabepäevade ja laagrite korraldamist
🐟kalavarude kasutamisega seotud andmete ning teabe
kogumist ja avaldamist
🐟kalandusliitude osalemist rahvusvahelises kalanduskoostöös
ja rahvusvaheliste kalandusürituste korraldamist Eestis
🐟harrastuskalapüüki toetava taristu (näiteks
juurdepääsuteede, paadisildade, vettelaskmis- ja
parkimiskohtade, püügiplatvormide, teavitustahvlite)
arendamist avalikes huvides
🐟 innovaatilisi kalanduse arendusprojekte



Kalavarude kaitse ja järelevalve
Toetame

🐟 kalapüügi ning sellega seotud järelevalvet

🐟 siseveekogul kalapüügiga tegelevate kutselise
kalapüügi luba omavatele ettevõtetele elektrooniliste
püügiandmete esitamiseks seadmete soetamist
➢ Siin all mõeldakse kutselise kalapüügiga

seonduvate andmete elektroonilist esitamist kaluri
kliendirakenduse PERK vahendusel.



Püügiandmete esitamiseks
seadmete soetamine
➢ Toetust ei anta rohkem kui ühe seadme soetamiseks ühe 2022. aastal välja

antud paralleelselt kehtinud kutselise kalapüügi loa kohta.
➢ Üks ettevõtja saab taotleda toetust kuni viie seadme soetamiseks.
➢ Toetuse maksimaalne suurus ühe seadme soetamiseks on kuni 300 eurot.
➢ Ettevõtja, kellele on väljastatud nii silmupüügivõimalused kalapüügiloaga

2022. aastal kui ka kalapüügiload merele 2022. aastal, ei saa seadmete
soetamiseks toetust taotleda. Merel toetatakse Euroopa Merendus- ja
Kalandusfondist.

➢ Seadme soetamiseks saab taotluse esitada 10.03.2023 kell 17.00., oodake ära
otsus, siis on kindel, et taotlus vastab nõuetele ja saate toetust.

➢ Soetatav seade peab vastama vähemalt operatsioonisüsteemi tüübile
Android 11 või Apple iOS 15.3.

➢ Toetuse väljamaksel tuleb esitada kuludokument (arve) ja projekti
lõpetamiseks aruanne.



Kalanduslaagri läbiviimine

➢ Laagrite läbiviimist toetatakse lihtsustatud korras
ühikhinna alusel, osaleja kohta 30 eurot/päev.

➢ Laagri korraldamiseks ei ole vaja taotlusele lisada
hinnapakkumusi.

➢ Taotlusele tuleb lisada laagri tegevus- ja ajakava.
➢ Toetus makstakse välja ühikhinna alusel arvestades

laagris osalejate ja päevade arvu.
➢ Väljamaksel ei ole vaja esitada kuludokumente, kuid

kulud tuleb raamatupidamises kajastada.



➢ avalik-õiguslikel juriidilistel isikutel ja riigile kuuluvatel kõrgharidusasutustel 20%
➢ kohaliku omavalitsuse üksustel 20%
➢ SA/MTÜ vähemalt 10%
➢ ettevõtjatel 50%
Kalanduse programmi erisused:
➢ Seminaride, koolituste, õpitubade ja teabepäevade korraldamisel on omafinantseering

25% projekti abikõlblikest kuludest,
➢ MTÜ/SA ei ole OF nõutav, kui tehakse arengu- ja tegevuskavade eesmärgiks vajalikke

uuringuid, luuakse kudealasid või taastatkse elupaiku, asustatakse olulisi kalaliike,
kogutakse valikke andmeid, osaletakse rahvusvahelises kalanduskoostöös või
korraldatkse rahvusvaheline kalandusüritus Eestis.

➢ OF ei ole nõutud laagriprojektidel ja kutselise kalapüügi luba omavatele ettevõtetel
seireseadmete soetamisel. Toetatkse ühikhinna alusel.

Toetuse andmise tingimused
Omafinantseeringu suurus sõltub taotlejast ja tegevusest.  



➢Keskkonnaprogrammi toetuse abikõlblikkuse periood algab
taotlusvooru avamisest (03.02.2023) ja lõpeb 24 kuu möödumisel
rahastamisotsuse tegemisest.

➢Taotluses planeerida tegelik projekti elluviimise aeg

➢Uuringute, arendustööde ja inventuuride puhul on abikõlblikkuse
periood kuni 36 kuud. Põhjendatud juhtudel võib abikõlblikkuse
perioodi pikendada.

➢Keskkonnasäästlikku harrastuskalapüüki toetava taristu ja
innovaatiliste kalanduse arendusprojektide toetuse maksimaalne
suurus projekti kohta on 50 000 eurot ilma käibemaksuta.

Toetuse andmise tingimused



Kulu on abikõlblik, kui see on põhjendatud, tekkinud abikõlblikkuse perioodil ja kulu
tekkimine on tõendatud.
Kulud:
➢Sisseostetud asjad, teenused
➢Personalikulu (projektis tehtud töö ees makstav palk koos maksudega, puhkusetasu).
➢Lähetuskulu (sõidukulu, majutuskulu), konverentsi või seminari osavõtukulu
➢Projektijuhtimise kulu on abikõlblik maksimaalselt 10% ulatuses projekti abikõlblikest

kuludest.
➢Sõiduauto kasutamise kulu on 0,3 €/km. Sõidukulu on abikõlblik vaid sellekohase

arvestuse pidamisel.
➢Üldkulu on abikõlblik maksimaalselt 5% ulatuses projekti abikõlblikest kuludest.

Teadus- ja arendustegevuse projektides on üldkulu määraks maksimaalselt 15%
abikõlblikest tööjõukuludest.

Kulude abikõlblikkus



➢ Kui projekti sisuks on ainult asjade ostmine, ei ole projektijuhtimine ja üldkulu abikõlblik;
➢ Oma töötajate täienduskoolitusega seotud kulu;
➢ Finantskulu (intressikulu, lepingutasu, tehingukulu, ülekandetasu, valuutavahetustasu,

valuutavahetuskahjum, pangakulu ja muud sellised kulud);
➢ Rahatrahv, rahaline karistus, kohustuse mittetäitmisel makstav leppetrahv ja viivis;
➢ Juriidiliste teenuste kulu, sealhulgas notari- ja advokaaditasud ja kohtukulud;
➢ Mitterahaline kulu, sealhulgas vara amortisatsioon;
➢ Kindlustusmaksed, välja arvatud reisikindlustusmaksed seoses lähetusega;
➢ Palgale lisaks makstav toetus või lisahüve, mis ei ole käsitatav palgana seaduse

tähenduses;
➢ Organisatsiooni juhtimiskulu;
➢ Taotluse ettevalmistamise kulu (näiteks tehnoloogilised ja eelprojektid,

detailplaneeringud, tasuvusuuringud, arengukavad, keskkonnamõjude hindamine).

Mitteabikõlblikud kulud



➢Taotlemine toimub E-toetuse keskkonna kaudu.

➢Sisse saab logida

➢ Taotluse sisestamisel tuleb valida taotlusvooruks
keskkonnaprogrammi kalanduse vastav alamprogramm,
millesse taotlus esitatakse.

➢Taotluse sisestamisel tuleb valida õige taotlusvoor, sest
valesse taotlusvooru esitatud taotlust ei võimalik hiljem
muuta.

Taotluse sisestamine

https://etoetus.rtk.ee/rm_sso/login?service=https://etoetus.rtk.ee:443/esfos/j_spring_cas_security_check?url=https://etoetus.rtk.ee/esf2web/~hash~/esfos-desktop&mode=esf


Taotluse sisestamine



Taotlusvooru valimine



1. Taotleja andmed

Allpool lisa

kontaktisik. 

Projektijuht. 



2. Üldandmed



4. Sisu



5. Näitajad



6. Tegevused



7. Eelarve 



7. Eelarve



➢Kui taotluses esitatut on vaja täpsustada, siis annab KIK
sellest taotlejale teada e-toetuste keskkonna postkasti
kaudu!

➢Jälgige, kes saavad süsteemist e-postige teavitusi.

➢Sisulise hindamise alusel teeb KIK taotluse rahuldamise või
rahuldamata jätmise otsuse ning selle alusel toimub projekti
elluviimine.

➢Enam SFL ei sõlmita.

Taotluste hindamine
Otsuse tegemine

Projekti taotluste rahuldamise või 

rahuldamata jätmise otsused teeb

KIKi juhatus. 

Sisuline hindamine

Valdkondlik töörühm

Taotluse vastavuskontroll
Teostab KIK 35 päeva jooksul



➢ Projekt tuleb ellu viia taotluses toodud ajakava ja
tegevuste kohaselt. Muudatustest andke teada.

➢ Korraldage hanked ja esitage ostu või hanke andmed
(e-kirjavahetus pakkumuste küsimise ja saamise
kohta, võrdlevad pakkumused, sõlmitud lepingud, jne).
KIK kontrollib hankeid enne maksete tegemist.

➢ Projektide elluviimisel vältige huvide konflikti.
➢ Teavitage toetuse saamisest.

KIKi uuendatud logo leiab siit:
https://kik.ee/et/kes-me-oleme/stiiliraamat-ja-logod

Projekti elluviimine

https://kik.ee/et/kes-me-oleme/stiiliraamat-ja-logod


Varstu paisjärve harastuskalapüügi platvorm ja infotahvel ning Nursi järve platvorm

Harrastuskalapüügi platvormid



Kantsi maabumisilla rajamine



Uuringud

https://envir.ee/

https://envir.ee/elusloodus-looduskaitse/kalandus/uuringud-ja-aruanded

https://envir.ee/elusloodus-looduskaitse/kalandus/uuringud-ja-aruanded


Tänan kuulamast

Ulvi.Tuisk@kik.ee
62 74 180

mailto:Ulvi.Tuisk@kik.ee
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