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Keskkonnainvesteeringute
Keskus
•
•
•
•
•

Loodud aastal 2000
Sihtasutus rahandusministeeriumi haldusalas
15 maakondliku esindust, 93 töötajat
Projektide rahastamine Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast,
Euroopa struktuurivahenditest, CO2 vahenditest, laenuvahenditest
Rahastatud ligi19 000 projekti

Homse hoidjad

Keskkonnaprogramm
•
•
•
•

Järgmine voor aastal 2017
Veemajanduse, jäätmekäitluse, keskkonnakorralduse, looduskaitse,
metsanduse, kalanduse, keskkonnateadlikkuse, atmosfääriõhu kaitse,
merekeskkonna, maapõue programmid
17.02 2016 esitati 1170 taotlust, otsused juunis
http://www.kik.ee/et/taotlejale/keskkonnaprogrammist
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EL Struktuurivahendid
2014+

ST 2014-2020
Fond
ÜF

Valdkond
Veemajandus

Toetus, EUR
144 000 000

ERF

Energia- ja
ressursisääst
tööstuses
Kaugkütte

111 465 000

%
25,2

ÜF

19,5
78 000 000

terviklahendused
ÜF
ÜF

13,7

Kaitsealuste liikide ja 54 035 000
elupaikade säilitamine
ja
taastamine ja
Hädaolukorrad
47 996 000
reostustõrjevõimekus

ÜF

Tänavavalgustus

43 000 000

ÜF

Saastunud alade ja
veekogude
korrastamine
Jäätmekäitlus

41 000 000

ÜF

Raudteepeatuste
ühendamine

12 750 000

ÜF

Biometaan

9 000 000

ÜF

Seire arendamine

4 887 500

9,5
8,4
7,5

ERF

7,2
25 000 000
4,4
2,2
1,6
0,9
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Ettevõtete energia- ja
ressursitõhususe meede 2016-23
•

Ressursiauditite toetamine (KIK)
- 300 energia- ja ressursitõhususe auditit, 1.5 mln eurot
- töötlev tööstus, mäetööstus

•

Ressursitõhususe investeeringute toetamine (KIK)
- 300 toetust saanud ettevõtet, 109 mln eurot
- toiduainetööstus, puidutööstus, paberi- ja tselluloositööstus,
mineraalsete materjalide töötlemine, mäetööstus

•

Koolituste läbiviimine (KEM)
- 40 koolitatut, 0.4 mln eurot

•

Energia- ja ressursijuhtimise alase teadlikkuse tõstmine (KEM)
- 700 koolitatut, 0.1 mln eurot
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Ressursiauditite toetamine 2016-2023
•

Ülevaatlik ressursikasutuse analüüs (ülevaatlik audit), ≤2500 eurot
– ettevõtte säästuvõimaluste kaardistamine/tervikpildi saamine

•

Detailne ressursikasutuse analüüs (detailaudit), ≤7500 eurot
– ressursisäästuprojekti(de) defineerimine
– tootmisüksuse või –protsessi tasand
– saavutatav ressursisääst
– tasuvusanalüüs
– seireplaan

•
•
•
•

Ressursiauditite läbiviimise nõuded! (määruse lisa)
Jooksev voor, taotlemine läbi E-toetuse keskkonna
Küsida võrreldavad hinnapakkumused
Hindamine kuni 30 tööpäeva
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Ressursitõhususe investeeringute
toetamine 2016-2023
•
•
•
•
•
•
•
•

Olemasolevad käitised - toiduainetööstus, puidutööstus, paberi- ja
tselluloositööstus, mineraalsete materjalide töötlemine, mäetööstus
Ei toetata teostamisel olevaid või teostatud töid
Jooksev taotlusvoor, ressursisäästu miinimumlävend ning
vastavus- ja valikukriteeriumid vastavalt määrusele
Esitada nõuetekohane detailne ressursikasutuse analüüs
Esitada hangete läbiviimise plaan enne esimese hanke
välja kuulutamist
Esitada äriplaan
Taotlemine läbi E-toetuse keskkonna
Hindamine kuni 60 tööpäeva
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Toetuse suurus ja riigiabi
•
•
•

Toetuse suurus 0,1–2,0 mln eurot ettevõtja kohta
Toetuse maksimaalne osakaal projekti abikõlblikest kuludest on 50%
Riigiabi valiku teeb taotleja:
-

vähese tähtsusega abi (VTA, maks. 0,2 mln eurot 3 aasta jooksul) või
EL üldise grupierandi määruse alusel
(regionaalabi, energiatõhususeks antav abi, keskkonnakaitseks antav abi)

• Toetuse maksimaalne määr
abikõlblikest kuludest

Regionaalabi
Art. 14
Tootmisprotsessi
põhjalik
muutmine

•

Energiatõhususeks
antav abi, Art. 38

Keskkonnakaitseks antav abi,
Art. 36

Abikõlblikud täiendavad
investeerimiskulud, mis on
vajalikud suurema energiatõhususe saavutamiseks

Abikõlbulikud täiendavad
investeeringukulud, mis mis
võimaldavad teha EL
keskkonnakaitsealastes normatiivides
nõutust rohkem või saavutada EL
normatiivide puudumise korral kõrgem
keskkonnakaitse tase

Suurettevõtja
Keskmise suurusega ettevõtja

25%
35%

45%
55%

55%
65%

Väikeettevõtja

45%

65%

75%

Suurettevõtja projekti toetuse määr otsustatakse tasuvusanalüüsi
alusel kui projekti abikõlblikud kulud on suuremad kui 1,0 mln eurot.
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Tänan!
Hannu Lamp
KIK
Hannu.lamp@kik.ee
51 41 800

Homse hoidjad

