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TAOTLEMINE 

keskkonnaprogrammist, tähtajad! 

 

• II taotlusvooru aastas; 

• Taotluste sisestamine käib läbi elektroonilise andmebaasi   

• KIK edastab 30 kalendripäeva jooksul nõuetele vastavad taotluses KeM-ile sisuliseks 

hindamiseks. 

• KeM-i valdkondlikel töörühmadel hindamiseks 8 nädalat. 

• Rahastamise otsuse teeb KIK-i nõukogu ja otsuse kehtivusaeg on 24 kuud alates 

KIK-i nõukogu otsuse tegemise kuupäevast. 

• Sihtfinantseerimise leping projekti või selle osa finantseerimiseks tuleb esitada KIK-i 

6 kuu jooksul, arvates nõukogu või keskkonnaministri otsusest projekti finantseerida. 

 

• JÄLGI MUUDATUSI (KIK koduleht, KIK sotsiaalmeedias, RSS)! 

 

 



 

 

Atmosfääriõhu kaitse programmi 

EESMÄRK on 

 

 

 

• atmosfääriõhu kaitse programm määrus nr 13 § 61 

• toetada keskkonnast tulenevate terviseriskide ohjamist ning elukvaliteedi 

parendamist; 

• välisõhu kvaliteedi parandamist; 

• kliimamuutuste tagajärgede leevendamist; 

• kiirgusohutuse tagamist; 

• kemikaalide käitlemisega seotud riskide vähendamist. 



Kes saab olla taotlejaks? 

Omafinantseering (OF) 

OF sõltuvalt 

taotleja tüübist 

ja tegevusest 

Atmosfääriõhu 

kaitse 

programm 

üldiselt  

Päikeseenergia ja 

maasoosjupumbad 

Taastuval kütusel 

katlamaja/katlaseade/

elektri ja soojuse 

koostootmine 

Avalikud-

õiguslikud 

juriidilised isikud 

(sh KOVid) 

10% 50% 50% 

** 

 

 

 

 

 

 

 

Riigiasutused 0% * 

Äriühingud 

(riigiabi) 

50% * 

MTÜ/SA põhikirjas 

loodus või 

keskkonnakaitseline 

tegevus (v.a 

korteriühistud) 

0%  

soovituslik 10% 

* 

* ei saa olla taotleja 

**Kui riigiabi tingimustest tuleneb suurem omafinantseeringu nõue, järgitakse riigiabi tingimusi.  



Rahastatud projektid 2011-2014 
220 projekti 25 877 463,00 eurot 



2011-2014 rahastatud projektide 

jagunemine maakondade lõikes 

Maakond Summa

Riiklik (97) 8 334 167,88

Viljandi maakond (10) 4 282 192,08

Ida-Viru maakond (19) 3 461 611,57

Tartu maakond (16) 1 947 417,04

Harju maakond (14) 1 834 119,00

Järva maakond (2) 1 171 783,32

Valga maakond (7) 1 074 175,11

Lääne-Viru maakond (12) 933 586,05

Jõgeva maakond (9) 693 444,69

Pärnu maakond (10) 557 985,63

Lääne maakond (6) 557 830,31

Võru maakond (5) 395 001,14

Rapla maakond (4) 217 425,80

Saare maakond (4) 216 499,14

Hiiu maakond (4) 189 316,11

Põlva maakond (1) 10 908,50



 
Toetused küttesüsteemidele ja koostootmisele 

2011-2014 
rahastatud 89 projekti summas 11 735 209,78 eurot 

 



2011-2014 rahastatud küttesüsteemid 
rahastatud 86 projekti summas 10 329 900,06 eurot 

 



Suurim rahastusotsus 

keskkonnaprogrammis 2 997 479  

• OÜ Biometaan pilootprojekt; 

• Biometaani tootmine ja kasutamine sõidukites Siimani farmi sisenditest 

• Otsus projekti rahastamiseks 11.02.2014 summas 2 997 479,00 eurot, 

projekti kogumaksumus 6 085 412,00 eurot; 

• projekti raames soovitakse rajada Viljandimaale, Kõo Agro OÜ-le 

kuuluvasse Siimani farmi biogaasijaam, kus toodetav biogaas puhastatakse 

biometaaniks. Vajalik toore saadakse läga ja sõnniku näol farmi 1700 veiselt 

ja noorloomalt. Lisatoormeks kasutatakse väheväärtuslikel turbamaadel 

kasvatatud rohusilo. 

• TINGIMUS: kogu toodetav biogaas tuleb võtta Eestis kasutusele 

transpordikütusena, mis aitab täita riigi eesmärki kasutada aastaks 2020 

transpordis 10% taastuvkütust. 



 

NÄITEID RAHASTATUD 

PROJEKTIDEST 

 

Õhukvaliteedi seire, 

kütuseseire, õietolmuseire, 

omanikuta kiirgusallikate 

ohustamine, FOKA, radoon, 

kliimapoliitika jne. 



 

Eesti Õhukvaliteedi Juhtimissüsteem 
Seire, modelleerimine, infomaterjalid 

http://airviro.klab.ee/seire/airviro/index.html 
 

http://airviro.klab.ee/seire/airviro/index.html


Raasiku Vallavalitsuse projekt „Pikavere Lasteaed-Algkooli 

küttesüsteemi viimine maaküttele“ 9.04.2014. 

Projekti maksumus 99 168 eurot, millest KIK toetus 28 800 eurot 



AS Pühajärve Puhkekodu biokütusel katlamaja 

 Projekti maksumus ca 1,8 miljonit, millest KIK toetus 371 746 eurot 29.08.2013 



Kose Vallavalitsuse projekt „Ardu küla keskkatlamaja 

üleviimine hakkepuidule“ 30.07.2014 



Projekti maksumus 788 284,80 eurot, millest KIKi toetus 

 700 355,80  eurot ja omaosalus 87 929 eurot 



AS Sillamäe Sadam projekt „Välisõhu püsiseirejaama 

paigaldamine Sillamäe linna tööstustsooni piiril“ 
Projekti maksumus 160 997,58 eurot, millest KIK toetus 77 363,77 eurot 



Abikõlblikud kulud  
KIKi finantseerimise korra lisa 1 abikõlblike kulude juhend 

• Finantseeritakse projekti abikõlblikke kulusid, mis on vastavuses kõikide 

abikõlblikkuse reeglitele (abikõlblikkuse kriteeriumid p 1.5), on põhjendatud, 

mõistlikud, vajalikud, tegelikult tehtud ja tõendatavad.  

 

• OF on abikõlblikud ehitusliku projekti ettevalmistamisega seotud kulud (eelprojektid, 

detailplaneeringud, tasuvusuuringud, arengukavad, keskkonnamõjude hindamised). 

KIK ei sihtfinantseeri selliseid kulusid. 

• OF on abikõlblik projekti omanikujärelevalve kulu. 

• OF on abikõlblik kulutus ekspertiisile ja ekspertarvamusele. 

• Täies ulatuses ostetava asja või tellitava tööna teostatava projekti puhul personalikulu 

ja sisseostetud teenuse korras projektijuhtimise kulu ei ole abikõlblik kulu, välja 

arvatud abikõlblikud kulutused p.3.13.6 kirjeldatud juhul. KIK aktsepteerib 

abikõlblikuna sellist kulutust ainult OF. 

• Projektijuhtimise kulutus on abikõlblik maksimaalselt 10% ulatuses kogu projekti 

abikõlblikust eelarve mahust. 

 



Abikõlbmatud kulud 
abikõlblike kulude juhend p 4.8 

EI TOETATA 

 

• soojatrasside ehitamise ja renoveerimise kulutus; 

 

• hoonete ehitamise, sealhulgas rekonstrueerimise kulud (v.a katlaruumide ja 

kütuse ladustamiseks vajalike ruumide korrastamine ning välja ehitamine 

mahus, mis on vajalik taastuval kütusel töötava katla kasutusele võtmiseks); 

 

• hoone siseste küttesüsteemide rajamisega seotud kulud (torustikud, 

radiaatorid, soojusvahetid, isolatsioonid, ventiilid jne). 

 



HANKED 

• Hanke põhjalik ettevalmistus on parim viis hoida lõpptulemusena kokku 

aega ja raha ning saavutada vajalik tulemus. 

 

• RHS § 3 üldpõhimõtete järgmine on kõigile toetuse saajatele (sh äriühingud) 

kohustuslik. 

 

• RHS § 3 nõuded: 

• hankija peab kasutama rahalisi vahendeid säästlikult ja otstarbekalt ning 

saavutama riigihanke eesmärgi mõistliku hinnaga tagades konkurentsi korral 

erinevate pakkumuste võrdlemise teel parima võimaliku hinna ja kvaliteedi 

suhte; 

• hankija peab tagama riigihanke läbipaistvuse ja kontrollitavuse; 

• hankija peab tagama olemasoleva konkurentsi efektiivse ärakasutamise 

riigihankel; 

• hankija peab vältima konkurentsi kahjustavat huvide konflikti. 

 

 

 



RHR –riigihangete register 

• Äripäev 15.12.2014 Aspen Grupp OÜ – Rasked ajad ei heiduta 

• Mitmendat aastat toetab KIK räämas ja ohtlike hoonete lammutamist. "See on küll 

tänuväärt ettevõtmine, kuid kahjuks on siin levinud küllaltki massiliselt fiktiivsete 

hangete läbiviimist," märgib Erik. "Selle eesmärk on hankija omaosaluse katmine 

kunstlikult kõrgeks aetud hinnaga, ja tagantjärgi hangete hinda ja mahtu kõrvutades, 

võtavad müstilised hinnad kukalt kratsima." Ta lisab, et selleks, et asi muutuks 

ausaks ja läbipaistvaks, peaks kõik hanked viidama E-Riigihangete Keskkonda. 

 

• UUS! Kui MITTEHANKIJA hanke maksumus ületab riigihangete seaduses asjade 

ostmisele või teenuste tellimisel (10 000 eurot) või ehitustööde (30 000 eurot) 

tellimisele kehtestatud lihthanke hankemenetluse piirmäärasid, peab toetuse saaja 

viima kõik hanked läbi e-hankena riigihangete registri e-hangete keskkonnas 

(https://riigihanked.riik.ee). Mittehankija hanke vaidlusi ei lahenda VAKO.  

• Soovitame lihthanke pakkumuste esitamise tähtajaks jätta vähemalt 10 tööpäeva 

alates hanke välja kuulutamisest. 

 

https://riigihanked.riik.ee/


TOETUSE saamine on VASTUTUS,  

millega kaasnevad kohustused! 

 

 

Tänan! 

 


