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Pöördumine projektitaotluste kuludeklaratsioonidest

Lugupeetud proua Tamm

Pöördusite Põllumajandusministeeriumi poole taotlusega selgitada kalandusturu
korraldamise seaduse § 1910 lõike 8 kohaldumist Euroopa Kalandusfondi meetme 4.1
projektitoetuse taotleja suhtes.
Võimalus maksete teostamiseks osaliselt tasutud kuludokumentide alusel (edaspidi
OTKA maksed) jõustus kalandusturu korraldamise seaduses 26. märtsil 2011.a.
Kalandusturu korraldamise seaduse § 1910 lõige 8 sätestab, et sama paragrahvi lõikes
5 nimetatud kulude eest peab olema tasutud meetme tingimustes sätestatud tähtaja
jooksul, kuid hiljemalt 2013. aasta 1. detsembriks. Selle seaduse muudatuse tegemist
on kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse seletuskirjas põhjendatud
vajadusega anda toetuse saajatele paremad võimalused tegutsemiseks halvenenud
majanduskeskkonna raames ning minimeerida ohtu „Euroopa Kalandusfondi 2007–
2013 rakenduskava” edukaks rakendamiseks. See tingimus kehtib ühetaoliselt kõikide
Euroopa Kalandusfondi meetmete suhtes, mille puhul on otsustatud rahastada
toetatava tegevuse elluviimist riigieelarvelistest vahenditest enne töö, teenuse või vara
soetamise eest täies mahus tasumist toetuse saaja poolt. Samuti kehtib see ühetaoliselt
kõikide taotlejate suhtes. Euroopa Kalandusfondi toetuste osas on see võimalus ette
nähtud vaid põllumajandusministri 24. aprilli 2008. a määruses nr 38 „„Euroopa
Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 4.1 „Kalanduspiirkondade säästev
areng” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord”.
Seaduse rakendamiseks kehtestatud määrus peab olema kooskõlas selle andmise
aluseks oleva seadusega ning määrusega ei saa kõrvale kalduda seadusega sätestatud
tingimustest. Seega kohaldub kalandusturu korraldamise seaduse § 1910 lõige 8 ka
meetme 4.1 projektitoetuse taotleja suhtes.
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Seoses OTKA maksete lõppemisega alates 02. detsembrist 2013.a korraldati 17.
märtsil 2014. aastal koosolek (protokoll lisatud), mille eesmärgiks oli kujunenud
probleemi ulatuse kaardistamine ning ühiselt võimalike lahendusvariantide otsimine.
Diskusioonist tulenevalt leiti, et asjaomastel projektidel võivad olla väga erinevad
probleemid ning seetõttu peaks kõiki projekte käsitlema eraldi. Tulenevalt koosolekul
arutelule palume tegevusgruppidel vastavad projektid koondada ja edastada andmed
PRIA-le nii kiiresti kui võimalik. Samuti palume piirkondade esindajatel soovitada
projekti elluviijatel esitada PRIA-le põhjendatud taotlused projekti lõpetamise
tähtaegade pikendamiseks mõistliku aja võrra mis võimaldaks projektid teostada.
Maaelu Edendamise Sihtasutus (MES) pakub koostööd, et otsida koos võimalusi
projektide lõpetamiseks puudu oleva finantseerimise saamiseks vajalike tagatiste osas.
Soovitame toetuse saajatel vajadusel MES-ga kontakti võtta ning saata probleemi
täpne kirjeldus. Palume tegevusgruppidel toetuse saajaid sellest võimalusest teavitada.
Samuti on MESil arendamisel laenuprogramm otse toetuse saajale. Täpsemat
informatsiooni annab MES.
Pean põhjendatuks kaaluda ka kalandusturu korraldamise seaduse § 1910 lõige 8
sätestatud tähtaja pikendamist, kuid antud olukorras saaks vastava eelnõu algatamine
jääda uue põllumajandusministri pädevusse.
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Harju Kalandusühing MTÜ
Hiiukala MTÜ
Läänemaa Rannakalurite Selts MTÜ
Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu MTÜ
Saarte Kalandus MTÜ
Virumaa Rannakalurite Ühing MTÜ
Võrtsjärve Kalanduspiirkond MTÜ
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