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KIK keskkonnaprogramm (KIK KP)
• Keskkonnatasude seaduse alusel KIKi keskkonnaprogrammi vahendusel
eraldatavad toetusvahendid keskkonnaeesmärkide toetuseks
• KIK KP-s 8 valdkondlikku programmi

• 2020. a KIK KP avatud vooru maht on 13,5 milj eurot
• Taotluste esitamise tähtaeg on 16. märts
• Taotluste rahastusotsused on kavandatud teha juunis

Perioodi 2014 – 2020 EL struktuuritoetus

Valdkond
Veemajandustaristu

Toetuse summa
129 784 854 €

Ettevõtete ressursitõhusus

68 895 028 €

Looduskaitselised
tegevused

53 392 623 €

Jääkreostuse likvideerimine

50 235 000 €

Jäätmemajandus

12 131 455 €

Hüdrometeoroloogia taristu

4 739 951 €

Perioodi 2014-2020 struktuuritoetus - avatud voorud
Avatud taotlusvoorud

Investeeringud parimasse võimalikku
ressursitõhusasse tehnoloogiasse;
ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate ITrakenduste toetamine (väikeprojektide
taotlusvoor)
Veemajandustaristu arendamine
Eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu
rajamine

Pool-looduslike koosluste hooldamiseks
vajaminevad investeeringud (va
väiketraktor)

Sihtgrupp

Äriühingud
(tootmisettevõtted)

Läbiviimise aeg

Avatakse hiljemalt mai kuus,
Ca 7 000 000 €

Vee-ettevõtted Hetkel avatud kuni
112 784 854 € täitumiseni
Eraisikud, vee- 05.06.2018 kuni
ettevõtted
10 000 000 € täitumiseni.
Plaanime peagi avada
taotlusvooru ka alla 2000 in
reoveekogumisaladele,
eelarve 7 000 000 €
MTÜd, KOV, SA Kuni 600 000 € täitumiseni.
(loodusPlaanime peagi avada
kaitsega
taotlusvooru PLK taastamiseks,
tegelejad)
eelarve ca 400 000 €.

Euroopa majanduspiirkonna programm (EMP)
• Liechtensteini, Islandi ja Norra toetus Euroopa Majanduspiirkonna (EMP)
majanduslikku ja sotsiaalse ebavõrdsuse vähendamiseks ning
kahepoolsete suhete tugevdamiseks
• Programmi maht 7 milj eurot, toetusmäär 85 - 90%, toetuse saajad
üldjuhul KOVid, valitsusvälised organisatsioonid ja riigiasutused
• 2014-2021 perioodil Eestis viis toetusprogrammi: konkurentsivõime,
küberkaitse, keskkonna ja kliima, tervishoiu, teaduse, hariduse,
sotsiaalkaitse, kultuuripärandi ja kodanikuühiskonna valdkonnad
• KeM vastutusel programm „Kliimamuutuste leevendamine ja nendega
kohanemine“, mille eesmärk on aidata kaasa kliimamuutuste
leevendamisele ning kliimamuutustele vastuvõtlikkuse vähendamisele
Eestis.
• Programmi avaüritus toimub 25. märtsil Nordic Hotel Forumis.
Registreerimise info KeM veebilehel ja Facebooki lehel.

Euroopa majanduspiirkonna programm (EMP)
• Kavandatavad taotlusvoorud:
1. Väiketaotlusvoor KOVide energia- ja kliimakavade koostamiseks (0,4
miljonit eurot);
2. Ökosüsteemide tugevdamine – võõrliikide teemad (0,8 miljonit eurot,)
3. Ringmajanduse raamistiku väljatöötamine ja kliimamuutuste
teavitustegevused (1,4 miljonit eurot)
4. KOVide energia- ja kliimakavade meetmete elluviimine (2,8 miljonit eurot)

5. Ringmajanduse meetmete elluviimine (0,9 miljonit eurot)
• Taotlusvoorud 1-3 avanevad 2020. II kvartalis, 4-5 avanevad 2021. a alguses
• KIK korraldab taotlusvoorude infopäevad taotlusvoorude väljakuulutamisel

Kliimarahade taotlusvoorud aastal 2020
• Arenguriikide kliimaeesmärkide saavutamise toetamine.

Eelarve 0,8 miljonit eurot, meetme määruse muudatus töös, voor avaneb II kvartal 2020.

• Rohetehnoloogia iduettevõtluse arenguprogrammide ja õpilastele
suunatud teadusprojektide toetamine.
Eelarve ca 0,2 miljonit eurot, meede ettevalmistamisel, voor avaneb II kvartal 2020.

• Elektriautode ostutoetus.

Meetme määruse muudatus töös, voor avaneb II kvartal 2020.

• Üleujutusohu riskide maandamine – uurimuslike tegevuste
toetamine
Eelarve 0,8 miljonit eurot, jooksev taotlusvoor avatud.

• Üleujutusohu riskide maandamine - üleujutusega seotud
riskipiirkonnas asuvate kohalike omavalituste tehniliste lahenduste
toetamine.
Eelarve ca 1,2 miljonit eurot, meede ettevalmistamisel.

Perioodi 2021-2027 ettevalmistamine
•

Jätkuvad liikmesriikide vahelised läbirääkimised Euroopa Komisjoni (EK)
ettepaneku üle uues EL eelarveraamistikus. Kokkulepe
saavutatakse
loodetavasti sügisel

•

Eestis on valmimas riigi pikaajaline arengustrateegia „Eesti 2035“ eelnõu, mis mh
aluseks nii siseriiklike kui ka välisvahendite suunamisel

•

Valitsuses on läbirääkimisel perioodi 2021+ EL struktuuritoetuse jaotuskava –
rahastatavad valdkonnad ja mahud (heakskiitmine aprillis) – lähtuvalt EL
eelarveraamistikust, Eesti vajadustest ning EK-ga eelläbirääkimistest.

•

Koostamisel struktuuritoetuse rakenduskava (RM), eelnõu valmib aprillis.

•

Lisaks koostatakse merendus- ja kalandusfondi rakenduskava (MeM) ja ühtse
põllumajanduspoliitika strateegiakava (MeM)

• Valitsuse juurde loodud kliima- ja energiakomisjoni eestvedamisel (KeM
koordineerib) on eraldi kavandamisel kliimameetmed (energeetika, transport,
põllumajandus jt),
mida
rahastatakse
nii
EL
struktuuritoetusest,
enampakkumistuludest ning EK kliimafondidest ning mis vajalikud Eesti
kasvuhoonegaaside heite vähendamise eesmärkide saavutamiseks

Perioodi 2021-2027 ettevalmistamine
Keskkonnavaldkonna rahastatavad valdkonnad struktuuritoetuse 2021+
jaotuskava eelnõus (va kliimameetmed CO2 heite vähendamiseks):
•

Veemajandus - ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemid alla 2000
ie reoveekogumisaladel, kinnistusiseste liitumistorustikud,
individuaalsed joogivee puurkaevud ja reovee kohtkäitlussüsteemid

•

Ringmajandus – tööstuse ja teenindussektori ressursitõhusus, uued
tootmis- ja tarbimismudelid, tööstussümbioos, jäätmete liigiti
kogumise infrastruktuur, jäätmete ringlussevõtt ja ohutu
materjaliringlus, jäätmetekke vähendamine, toodete korduskasutus

•

Kliimamuutustega kohanemine – üleujutused,
sademeveesüsteemid, veekogumite tervendamine, elurikkuse
kaitse, päästevõimekuse suurendamine (SiM), sadamate
akvatooriumi kaitse (MKM)

Aitäh!

