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            „2022. ja 2023. aastal kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute

            turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete  

            teavitus- ja tutvustuskampaaniate raames antava  

            toetuse kasutamise kava” lisa 

 

„Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” meetme 

 

„KALAPÜÜGI- JA VESIVILJELUSTOODETELE UUTE TURGUDE LEIDMISE NING KALAPÜÜGI- JA VESIVILJELUSTOODETE 

TEAVITUS- JA TUTVUSTUSKAMPAANIATE TOETUS” RAAMES ANTAVA TOETUSE KASUTAMISE KAVA 2022. ja 2023. AASTAKS 

 

MTÜ Eesti Kalaliit messidel ja näitustel osalemine  

Nr Tegevuse nimetus Tegevuse eeldatav 

maksumus, toetuse 

maksimaalne suurus 

(eurodes) ja 

omafinantseeringu 

määr 

Tegevuse sisu Tegevuse elluviimise tähtaeg ja tingimused 

1. FishInternational 

Bremen Saksamaa 

2022 

 

50 000€ 

30 000€ 

40% 

Konkurentsivõime ja ekspordi 

jätkusuutlikkuse suurendamine välisturgudel 

ja koduturul, ekspordigeograafia riskide 

maandamine,  parem kalandusalane 

oskusteave tehnoloogia ja tootearenduse 

valdkonnas; ühisstendi suurus vähemalt 15 

m2. 

Tegevus toimub 13.-15. veebruaril 2022. a. 

Tegevuse elluviija teavitab Eesti 

kalandusettevõtjaid messil osalemise 

võimalusest ja tagab vähemalt kolme ettevõtja 

osalemise messil.  

2. GULFOOD Dubai 

AÜE 2022  

50 000 

30 000 

40% 

Konkurentsivõime ja ekspordi 

jätkusuutlikkuse suurendamine välisturgudel 

ja koduturul, ekspordigeograafia riskide 

maandamine,  parem kalandusalane 

oskusteave tehnoloogia ja tootearenduse 

valdkonnas; ühisstendi suurus vähemalt 15 

m2. 

Tegevus toimub 13. – 27. veebruaril 2022. a. 

Tegevuse elluviija teavitab Eesti 

kalandusettevõtjaid messil osalemise 

võimalusest ja tagab vähemalt kolme ettevõtja 

osalemise messil. 



3. Dubai Expo 

maailmanäitus 

25 000€ 

15 000€ 

40% 

Konkurentsivõime ja ekspordi 

jätkusuutlikkuse suurendamine välisturgudel 

ja koduturul, ekspordigeograafia riskide 

maandamine,  parem kalandusalane 

oskusteave tehnoloogia ja tootearenduse 

valdkonnas 

Tegevus toimub 13.-27. veebruaril 2022. a. 

Tegevuse elluviija teavitab Eesti 

kalandusettevõtjaid maailmanäitusel osalemise 

võimalusest äridelegatsioonina, ilma stendi 

pinda üürimata ja tagab vähemalt kuue 

ettevõtja osalemise. 

4. CONXEMAR Vigo 

Hispaania 2022 

70 000 

42 000 

40% 

Konkurentsivõime ja ekspordi 

jätkusuutlikkuse suurendamine välisturgudel 

ja koduturul, ekspordigeograafia riskide 

maandamine,  parem kalandusalane 

oskusteave tehnoloogia ja tootearenduse 

valdkonnas; ühisstendi suurus vähemalt 25 

m2. 

Tegevus toimub oktoobris 2022. a. 

Tegevuse elluviija teavitab Eesti 

kalandusettevõtjaid messil osalemise 

võimalusest ja tagab vähemalt kolme ettevõtja 

osalemise messil.  

 

5. GULFOOD Dubai 

AÜE 2023 

50 000 

30 000 

40% 

Konkurentsivõime ja ekspordi 

jätkusuutlikkuse suurendamine välisturgudel 

ja koduturul, ekspordigeograafia riskide 

maandamine,  parem kalandusalane 

oskusteave tehnoloogia ja tootearenduse 

valdkonnas; ühisstendi suurus vähemalt 15 

m2. 

Tegevus toimub veebruaris 2023. a. 

Tegevuse organiseerimisega seotud tegevuste 

algus III kvartalis 2022.a. 

Tegevuse elluviija teavitab Eesti 

kalandusettevõtjaid messil osalemise 

võimalusest ja tagab vähemalt kolme ettevõtja 

osalemise messil. 

6. Seafood Expo Global 

Barcelona Hispaania 

2023 

300 000 

180 000 

40% 

Konkurentsivõime ja ekspordi 

jätkusuutlikkuse suurendamine välisturgudel 

ja koduturul, ekspordigeograafia riskide 

maandamine,  parem kalandusalane 

oskusteave tehnoloogia ja tootearenduse 

valdkonnas; ühisstendi suurus vähemalt 150 

m2. 

Tegevus toimub 26. – 28. aprillil 2023. a. 

Tegevuse organiseerimisega seotud tegevuste 

algus III kvartalis 2022.a. 

Tegevuse elluviija teavitab Eesti 

kalandusettevõtjaid messil osalemise 

võimalusest ja tagab vähemalt kümne ettevõtja 

osalemise messil.  
 


