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KESKKONNAINVESTEERINGUTE KESKUS

• SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) on finantsasutus, mis vahendab
riigieelarvelisi (keskkonnatasudest laekuv raha), Euroopa Liidu fondide,
välisabiprogrammide ja rohelise investeerimisskeemi vahendeid ning annab
laene keskkonnaprojektide elluviimiseks.
• Lisainfo: www.kik.ee

ETTEVÕTETE RESSURSITÕHUSUSE
MEEDE
• Ettevõtete ressursitõhususe meetme eesmärk on suurendada Eesti ressursitootlikkust
(SKP ja kodumaise materjalitarbimise näitaja suhe), mis tähendab raha hulka, mida me
ühe kilogrammi toormaterjali kohta saame. Meetme tegevustega toetatakse
ressursitõhususe saavutamist ettevõtetes.
• Toetatavad tegevused on:
• ettevõtte ressursiaudit, mis on eelduseks investeeringutoetusel.
• Investeeringud ressursitõhusatesse lahendustesse, sh parimasse võimalikku tehnikasse,
ressursijuhtimissüsteemidesse ja neid toetavatesse IT-rakendustesse.

• Toetust saab taotleda läbi avatud taotlusvoorude, kus toetuse taotleja võib olla äriühing.
• Taotlemine ja lisainfo: https://kik.ee/et/toetatav-tegevus/toetus-riigi-tegevuseks-tort

ETTEVÕTETE RESSURSITÕHUSUSE
MEEDE
• Kes saavad toetust taotleda:
• Toetuse taotleja võib olla äriühing, kelle põhitegevus vastab Eesti majanduse tegevusalade
klassifikaatori (EMTAK 2008) koodidele.
• Toetust saavad taotleda äriühingud, kelle põhitegevusvaldkond vastavalt EMTAK2008 on:
• mäetööstus (jagu B, alajagu 05-09);
• töötlev tööstus (jagu C, alajagu 10-11, 13-33) (nt toiduainete tootmine, mööblitootmine,
tekstiilitootmine jne)

JÄÄTMETE RINGLUSSEVÕTT JA
KORDUSKASUTAMISEKS ETTEVALMISTAMINE
• Toetuse andmise eesmärk on Eestis tekkivate jäätmete ringlussevõtu ja korduskasutuseks ettevalmistamise
suurendamine keskkonna kaitsmiseks.
• Toetatavad tegevused on:
• Jäätmejaamade ja –majade rajamist, laiendamist ja inventari soetamist.

• Jäätmete korduskasutuseks ettevalmistamist, sh korduskasutuskeskuse rajamist ja inventari soetamist.
• Liigiti kogutud jäätmete ringlussevõttu.
• Liigiti kogutud jäätmete ringlussevõtu ettevalmistamist, kui ringlussevõtt on tõendatud.

• Toetust saab taotleda läbi avatud taotlusvooru, kus toetuse taotleja võib olla kohaliku omavalitsuse üksus,
kohaliku omavalitsuse asutus (kohalike omavalitsuste ühisasutus) või kohalike omavalitsuste ühendus,
eraõiguslik juriidiline isik või mittetulundusühing toetatavateks tegevusteks nr 1 ja 2.
• Lisainfo: https://kik.ee/et/toetatav-tegevus/jaatmete-ringlussevott-ja-korduskasutuseks-ettevalmistamine

RINGMAJANDUSE PROGRAMM

• Ringmajanduse programmi eesmärk on:
• toetada tegevusi, mis aitavad ressurssi tõhusamalt kasutada ja võtta kasutusele ringmajanduse
põhimõtteid, vältida jäätmete ja heitmete teket ning vähendada tegevuste keskkonnamõju;

• toetada maapõueressursside säästlikku kasutamist, maastike korrastamist, maapõueteabe korrastamist ja
levitamist ning maavarade uurimisest, kaevandamisest ja kasutamisest tingitud keskkonnamõju
vähendamist.

• Lisainfo: https://kik.ee/et/toetatav-tegevus/ringmajanduse-programm

RINGMAJANDUSE PROGRAMM
• Toetatavad tegevused:
• Toetust saab taotleda määruse nr 13 paragrahv 71 lõigetes 6, 14 ja 15, lõike 9 punktides 1 ja 6 ning lõike 13 punktis
1 loetletud tegevuste rahastamiseks.
• Ringmajanduse põhimõtete rakendamine:
• rakenduslikke teadus- ja arendustöid;
• EMAS keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteemi rakendamist ja registreerimist;
• mitteformaalsete keskkonnajuhtimissüsteemide, nagu roheline kontor ja roheline kool, väljatöötamist, rakendamist ja
sertifikaadi või tunnistuse taotlemist;
• Euroopa Liidu ökomärgise (EU Ecolabel) taotlemist
• ökoinnovatsiooni ja ringmajandust toetavaid tegevusi (ökodisaini ja ringmajanduse koolitused, auditid ja katseprojektid), mis
aitavad suurendada ettevõtete võimet luua uusi tooteid, teenuseid ja ärimudeleid;
• jäätmetekke vältimist ning korduskasutust võimaldavaid tegevusi;

RINGMAJANDUSE PROGRAMM
• Toetatavad tegevused:
• Keskkonnakorralduslikud tegevused:
• uuenduslike keskkonnakorralduslike meetodite rakendamist, nagu toote elutsükli analüüs, terviklik tootepoliitika,
keskkonnamõju hindamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise rakenduste väljatöötamine;
• maastikupilti kahjustava lagunenud ja kasutusest väljalangenud põllumajandus-, tööstus- või militaarehitise lammutamist
ja sellest tekkinud jäätmete käitlemist, sealhulgas taaskasutuse ja ringlussevõtu soodustamist ja maa-ala koristamist.

EUROOPA KESKKONNAPROGRAMM LIFE

• LIFE-programmi keskkonna- ja kliimaprojektide taotlused
• Keskkonna- ja kliimaprojektide puhul toetatakse eelkõige innovaatilisi piloot- ja katseprojekte, mille
eesmärgiks on katsetada või edasi arendada tehnoloogiad, tehnikaid ja meetodeid, mis aitavad kaasa
keskkonnahoiule.
• LIFE-programmist saavad toetust taotleda juriidilised isikud, eelkõige ettevõtted, mittetulundusühingud,
kohalikud omavalitsused, teadusasutused ja kõik teised, kelle projektiidee ühtib programmist toetatavate
tegevustega. Projektide toetusmäär on kuni 55% kuludest, looduse ja bioloogilise mitmekesisuse
projektidele kuni 60-75% kuludest.
• Programm katab suure hulga keskkonnateemasid ning on oma olemuselt paindlik, mistõttu ei ole projekti
eelarvele, kestvusele, mastaabile ja sisule toetuse andja poolt väga konkreetseid ettekirjutusi tehtud.
• Tegemist on otsetoetusega, mida vahendab Euroopa Komisjon ning taotlemine käib läbi e-taotluse
süsteemi (e-proposal).Vaata kindlasti ka täpsemat infot LIFE-programmi eestikeelsel
lehel: https://life.envir.ee/ ja programmi Euroopa Komisjoni kodulehel: https://ec.europa.eu/easme/en/life

