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Koostatud Maaeluministri 28.07.2016 määruse nr 48 „Algatusrühma koostöötegevused“ määruses toodud andmete põhjal. Kinnitatud Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti peadirektori 5.12.2016 käskkirjaga nr 1-12/16/234


ALGATUSRÜHMA KOOSTÖÖTEGEVUSE TOETUSE TAOTLUS

1
Taotleja andmed
1.1
Taotleja nimi

1.2
Registrikood

1.3
Asukoht

1.4
Kontaktandmed

1.5
Telefon

1.6
E-post

1.7
Aadress

2
Toetatava tegevuse andmed 
2.1
Tegevuse nimetus ja lühike kirjeldus (valitakse üks all toodud tegevustest vastavalt määruse § 2 lg 1 ja märgitakse asjakohasesse lahtrisse X)
Jah
Ei
2.1.1
Ühisturundus, sealhulgas messil või konverentsil osalemine, messi või konverentsi korraldamine, e-turundusega seotud tegevus, uue toote või teenuse ühisturundusplaani või tegevusplaani väljatöötamine, logistiliste lahenduste väljatöötamine, ühise kaubamärgi või tootemargi loomine, toote sihtturule mõeldud visuaalse identiteedi väljatöötamine.


2.1.2
Teadmiste täiendamine, sealhulgas koolitusel, õppereisil, seminaril, töö- või õpitoas osalemine või selle korraldamine, messi või konverentsi külastamine.


2.1.3
Kalanduse või merenduse populariseerimine, sealhulgas festivali, näituse või noortele mõeldud ürituse korraldamine ja elluviimine.

















2.2
Tegevuse elluviimiseks taotletav tegevuse abikõlblike kulude summa eurodes

2.3
Tegevuse elluviimiseks taotletav toetuse summa eurodes

3
Tegevuse kavandatav elluviimise aeg 
3.1
Alguskuupäev

3.2
Lõppkuupäev

4
Andmed koostööpartneri kohta
4.1
Koostööpartneri nimi/nimed:






5
Koostööprojekti vastavus hindamiskriteeriumitele¹
5.1
Koostööprojekti mõju meetme ja kohaliku arengu strateegia eesmärkide saavutamisele:
5.2
Koostööprojekti põhjendatus:


5.3
Koostööprojekti kuluefektiivsus:
6
Taotleja esitab järgmised kinnitused (märgitakse asjakohasesse lahtrisse X):
Jah


Ei


6.1
Olen teadlik, et taotleja ega taotleja juhatuse liige ei või omada osalust töö teinud või teenust osutanud juriidilises isikus ega kuulu töö teinud või teenust osutanud juriidilise isiku juhatusse või nõukokku.


6.2
Kinnitan, et ei saa sama kulu hüvitamiseks, mille kohta taotlen koostöötegevuse toetust, raha riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest.


6.4
Kinnitan, et olen varem riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest saadud ja tagasimaksmisele kuulunud summa tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral tasunud tagasimaksed ettenähtud tähtpäevaks ja summas.



6.5
Kinnitan, et taotleja või tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust.



6.6
Kinnitan, et olen teadlik „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” meetme „Algatusrühma koostöötegevused” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimustest ja korrast ning vastan toetuse saamiseks esitatavatele nõuetele.


6.7
Kinnitan kõigi esitatud andmete ja dokumentide õigsust ja kehtivust ning võimaldan neid kontrollida. Kohustun toetuse saamisele järgneval viiel aastal vastama Maaeluministeeriumi ja PRIA järelepärimistele ning küsitluslehtedele.


6.8
Annan nõusoleku oma isikuandmete kandmiseks põllumassiivide ja põllumajandustoetuste registrisse ning andmete kasutamiseks toetuse määramisel ja maksmisel.



7
Taotluse indikaatorid 

7.1
Näitaja 1. Koostöö partnerite arv

7.2
Näitaja 2. Loodud töökohtade prognoositav arv (täistööajale taandatud)

7.3
Näitaja 3. Säilitatud töökohtade prognoositav arv (täistööajale taandatud)

7.4
Näitaja 4. Loodud ettevõtete prognoositav arv

7.5
Näitaja 5. tegevuse liik (märgitakse asjakohasesse lahtrisse X):
Jah
Ei

Ettevalmistav toetus



Projekt ühe liikmesriigi piires



Projekt koostöös teise liikmesriigiga



Projekt koostöös partneriga väljastpoolt ELi


7.6
Toetatava tegevuse eesmärk on (valitakse all toodud eesmärkidest vähemalt üks ja märgitakse asjakohasesse lahtrisse X):
Jah
Ei

Suurendada kalanduse ja vesiviljeluse tarneahela kõikides etappides lisandväärtust, luua töökohti, kaasata noori ja edendada innovatsiooni;



toetada tööndus- ja harrastuspüügi mitmekesistamist, elukestvat õpet ja töökohtade loomist kalandus- ja vesiviljeluspiirkondades



tõhustada ja kasutada kalandus- ja vesiviljeluspiirkondade keskkonnaressursse, sealhulgas kliimamuutuste leevendamisele suunatud meetmed



edendada kalandus- ja vesiviljeluspiirkondades sotsiaalset heaolu ja kultuuripärandit, sealhulgas kalanduse, vesiviljeluse ja merendusega seotud kultuuripärandit;



tugevdada kalanduskogukondade rolli kohalikus arengus ja kohalike kalandusressursside ja merendustegevuse juhtimist.


8
Taotlusega esitatavad lisadokumendid (märgitakse asjakohasesse lahtrisse X)
Jah
Ei
a)
Meetme määruse paragrahvis 5 lõikes 2 toodud kõikide koostööpartnerite poolt allkirjastatud koostöökokkulepe.

lisa


b)
Avaldus kinnitusega, et taotleja järgib Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõikes 1 loetletud kriteeriume ega ole EKFi või EMKFi suhtes pannud toime artiklis 10 lõikes 3 osutatud pettust.
lisa


c)
Koostööpartneri (kes rakendab kogukondlikult juhitavat kohaliku arengu strateegiat, mida ei kaasrahastata Euroopa Liidu toetuste raames) dokumendid:

Jah
Ei

liikmeskonna nimekiri
lisa



põhikiri
lisa



kohaliku arengu strateegia ärakiri
lisa


9
Otsuse edastamine (märgitakse asjakohasesse lahtrisse X)
Jah
Ei
Annan nõusoleku teha otsus teatavaks elektrooniliselt põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registris olevale e-posti aadressile.




Taotluse allkirjastaja nimi
Kuupäev
Taotluse allkirjastaja isikukood
Allkiri















¹Hindamiskriteeriumitele vastavuse kirjeldus peab sisaldama järgmist:
Punkt 5.1 (§ 8 lg 2 p 1 ja seletuskiri):
	Projekti mõju meetmele, sh kooskõla EL 508/2014 art 63 valitud eesmärgiga ja strateegia eesmärkide saavutamisele, mille raames hinnatakse projekti panust meetme eesmärkide ja väljundnäitajate saavutamisesse ning projekti tulemuste eeldatavat ulatust;
	projekti mõju läbivatele teemadele (regionaalsele arengule, keskkonnahoiule, kodanikuühiskonna arengule, võrdsete võimaluste tagamisele, ühtsele riigivalitsemisele või infoühiskonna edendamisele).

Punkt 5.2 (§ 8 lg 2 p 2 ja seletuskiri):
	Koostööprojekti eesmärgipüstitust (probleem, kitsaskoht, kasutamata  arenguvõimalus);
	sekkumisloogika (ehk kuidas projektis ettenähtud tegevused võimaldavad saavutada planeeritud väljundid ja tulemused);
	tegevuste sidusust eesmärkidega;
	ajakava (mille kirjeldamisel arvestatakse muu hulgas tegevuste omavahelisi seoseid);
	kvalifikatsioon (kvalifikatsiooni hindamisel arvestatakse ka koostööpartnereid).

Punkt 5.3 (§ 8 lg 2 p 3 ja seletuskiri):
	 Eelarve kujunemist ja kavandatud kulude vajalikkust (arvutused, hinnangud eelarve kokkupanekul jne).










