Keskkonnateadlikkuse programm
TEGEVUSED TÄISKASVANUTELE JA PEREDELE
1. Täiskasvanute ja perede keskkonnateadlikkuse suurendamiseks toetatakse järgmisi
tegevusi:




kindlale teemale keskendunud üleriigilise erinevate tegevustega teavituskampaania
korraldamine;
festivali, messi korraldamine, toetus on kuni 50% projekti kogueelarvest;
loodusõhtu, -hommiku, -retke korraldamine, toetus on kuni 50% projekti kogueelarvest.

Teavituskampaania korraldamine
Rahastatakse mingi kindlaks määratud keskkonnaeesmärgi saavutamiseks vajalikku üleriigilist
kampaaniat, mille käigus viiakse mitmekesiste meetoditega erinevate sihtrühmadeni
kvaliteetset keskkonnainfot ning kujundatakse inimeste hoiakuid ja käitumisviise. Kampaania
käigus planeeritavad tegevused peavad äratama huvi käsitletava teema vastu ning andma teavet,
kuidas toimida keskkonda säästvalt. Oluline on kujundada väga erineva
keskkonnateadlikkusega inimestel positiivset suhtumist loodusesse ning soovi ja oskusi muuta
oma elustiili keskkonnahoidlikumaks. Kampaania tulemusena peavad sihtrühmad paremini
tundma inimühiskonna ja looduse seoseid, nende hoiakud ja väärtushinnangud peavad toetama
tasakaalustatud keskkonna kaitset ja - kasutust. Projekt peab aitama lahendada
keskkonnaprobleemi või olema seostatud prioriteetse teemaga, mis on nimetatud
Keskkonnaministeeriumi veebilehel.
Eeldatakse, et:






projekti eesmärk on püstitatud lähtuvalt konkreetsest keskkonnaprobleemist või
keskkonnaeesmärgist ning kavandatavad tegevused on otseses seoses konkreetse
keskkonnaprobleemi leevendamise või keskkonnaeesmärgi saavutamisega;
projekti raames jagatavad teadmised ja oskused on võimalik praktikas kasutusse võtta
st, et on olemas tingimused positiivse keskkonnamõju saavutamiseks ning
projektijärgselt on võimalik teadlike valikute tegemisega aidata kaasa
keskkonnaprobleemi lahendamisele või keskkonnahoiu eesmärkide saavutamisele;
kampaania sisaldab erinevaid tegevusi, mis on omavahel seostatud ühise eesmärgiga
ning mis aitavad viia teavet erineva infokasutamise harjumustega sihtrühmadeni.

Taotluse hindamisel peetakse silmas:
 kuivõrd on kampaania raames jagatud teadmised praktiliselt kasutatavad, näiteks on
olemas vajalikud tingimused omandatud teadmiste kasutuselevõtuks või kas teave
loodusväärtuse kohta on seostatud sihtrühma võimalustega tagada väärtuse kaitse või
olukorra parendamine;
 kui lai on kampaania sihtrühm ning kui sobivad ja põhjendatud on valitud tegevused;
 milliste tegevuste ja/või kanalite kaudu taotleja kavatseb info sihtrühmani viia;




milline on taotleja või projektimeeskonna pädevus ja kogemus probleemses
keskkonnavaldkonnas ja kampaaniate korraldamisel;
millised on taotleja poolt konkreetse keskkonnaprobleemi leevendamiseks senini tehtud
projektid/tööd vms (kui on tehtud).

Festivali, messi ning loodusõhtu, -hommiku, -retke korraldamine
Tegemist on ettevõtmistega, mille iseloomust lähtuvalt on eelarves otseselt
keskkonnateadlikkuse suurendamiseks vajalike kulude kõrval suhteliselt suur kaasnevate
kuldude osakaal. Seetõttu on toetataval tegevusel suurem eeldatav omafinantseeringu osa.
Ettevõtmisele koguneb sihtrühm vabatahtlikult reklaami peale, mistõttu tõenäoliselt on
projektis osalejad keskmisest suurema keskkonnateadlikkusega. Rahastavad ettevõtmised
tutvustavad võimalusi keskkonnasäästlikumalt igapäevaelu korraldada või jagavad teavet, mille
tulemusel on Eesti loodusväärtused kaitstud.
Eeldatakse, et:
 projekti eesmärk või projekti raames korraldatava ürituse eesmärk on püstitatud
lähtuvalt konkreetse keskkonnaprobleemi või saavutatava keskkonnaeesmärgi
olemusest;
 projekti raames jagatavad teadmised on otseses seoses konkreetse keskkonnaprobleemi
leevendamise või keskkonnaeesmärgi saavutamisega;
 projekti raames jagatavad teadmised on võimalik kasutusse võtta, st on olemas vajalik
infrastruktuur, on võimalus keskkonnakahjulik toode asendada, propageeritav
tehnoloogia on tavakasutajale taskukohane, teave mõne loodusväärtuse kohta on
seostatud sihtrühma võimalustega tagada väärtuse kaitse või tema olukorra parendamine
jne;
 loodusõhtu, -hommiku, -retke sihtrühmana on taotluses märgitud tegelik
üksikkontaktide arv, kelleni projekti raames keskkonna või looduse valdkonna teave
viiakse, st korduvkontaktid lugeda üheks inimeseks.
Taotluse hindamisel peetakse silmas:
 kuivõrd on võimalik ettevõtmise käigus jagatavat teavet, oskusi ja vilumisi praktiliselt
kasutusse võtta;
 kuivõrd toetavad olemasolevad olud (nt infrastruktuur, tutvustava eluviisi taskukohasus,
tutvustatavate materjalide/tehnoloogiate kättesaadavus) ettevõtmise käigus jagatavaid
teadmisi kasutada;
 kuivõrd on teave loodusväärtuse kohta seostatud sihtrühma võimalustega tagada
väärtuse kaitse või olukorra parendamine;
 kuivõrd teadvustatakse keskkonnasäästlikku elustiili ja tarbimist seoses keskkonnahoiu
või säästva arengu aspektiga;
 kui suur on tegelik projektis osalevate inimeste hulk, kelle tarbimisharjumusi või
teadmisi ökoloogilisest tasakaalust kujundatakse ning kuidas projektis osalejateni
jõutakse.

NB! Festivali, messi ning loodusõhtu, -hommiku, -retke korraldamise projekte toetatakse kuni
50% kogueelarvest. Keskkonnateadlikkuse programmi eesmärgi täitmiseks otseselt vajalikele
kuludele lisaks on abikõlblikud ka kaasnevad kulud, mis on vajalikud ettevõtmise
korraldamiseks, kuid seda proportsioonis keskkonnateadlikkuse tõstmiseks tehtavatest
tegevustest lähtuvalt.
NB! Selle punkti alt ei toetata ainult õpilastele suunatud õppekäike ja laagreid. KIK toetab neid
tegevusi kooskõlas määruse § 8 lõike 4 punktides 1 ja 2 sätestatuga.
Taotlemine toimub üldises korras. Taotluse esitamisel andmesüsteemis KIKAS tuleb
programmiks valida „keskkonnateadlikkus“. Finantseerimise nõuded ja kulude abikõlblikkus
on määratud KIK finantseerimise korras ja selle alusel kinnitatud abikõlblike kulude juhendis.

