Ettevõtete ressursitõhusus
Aire Arike-Trutin
24.01.2019

Toetatavad tegevused
•
•

•
•

Ettevõtete ressursiauditite läbiviimine, mis on
eelduseks investeeringutoetuse taotlemisele
Investeeringud ressursitõhusatesse lahendustesse,
sh parimasse võimalikku tehnikasse,
ressursijuhtimissüsteemidesse ja neid toetavatesse
IT-rakendustesse
Info meetmete kohta leitav KIKi kodulehelt
ja Keskkonnaministeeriumi ressursitõhususe lehelt

Homse hoidjad

Taotlemine
Taotlemine toimub läbi E-toetuse keskkonna

Homse hoidjad

Ressursiauditite meede
Toetust antakse jooksvas taotlusvoorus vähese tähtsusega abina
keskkonnaministri 28.06.2016 määruse nr 17 alusel
• Toetust antakse ülevaatliku või detailse auditi tegemiseks
• Taotluse menetlusaeg 30 tööpäeva
• Sihtrühmaks on mäetööstuse (EMTAK 2008 jagu B, alajagu 05-09) ja
töötleva tööstuse (EMTAK 2008 jagu C, alajagu 10–33) ettevõtted
• Auditi peab läbi viima pädev erapooletu audiitorite tiim
• Audiitorite tiimi hankimiseks peab läbi viima hanke, küsides võrreldavad
hinnapakkumused vähemalt 3 piisava kvalifikatsiooniga omavahel
konkureerivalt ettevõtjalt, et tagada parim võimalik hinna ja kvaliteedi
suhe
• Hankeleping audiitoriga võib sõlmitud olla, kuid toetatavad tegevused ei
tohi enne taotluse esitamist olla lõpetatud või täielikult ellu viidud
• Nõuded audiitorite tiimile ja ressursiauditile on välja toodud
keskkonnaministri 28.06.2016 määruse nr 17 lisas „Nõuded
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ressursiauditile“

Ressursiauditite meede
•

Ülevaatliku auditi läbiviimine
o Toetuse maksimaalne osakaal 50%, toetus maksimaalne summa
hetkel 2500 eurot
o Koosneb objekti ja ressursside määratlemisest, andmete
kogumisest ja analüüsist, hetkeseisu hindamisest ning
ressursisäästuprojektide soovitamisest
o Lähiajal on plaanis meetmemääruse muudatusega suurendada
maksimaalset toetuse summat kuni 4500 euroni ja täpsustada
ülevaatliku auditi nõudeid (nt auditi aruanne peab mh sisaldama ka
infot ressursitootlikkuse kasvu, ressursikasutuse paranemise
(ressursisääst R) ja kuluefektiivsuse (K) kohta)
o Aluseks investeeringutoetuse taotlemisel väikeprojektide
taotlusvoorus
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Ressursiauditite meede
•

Detailse auditi läbiviimine
o Toetuse maksimaalne osakaal 50%, toetus maksimaalne summa
7500 eurot
o Koosneb ülevaatlikust osast, objekti ja ressursside määratlemisest,
andmete kogumisest ja analüüsist, mõõtmiste tegemisest,
hetkeseisu hindamisest, toodanguühiku ja ressursikasutuse
baasstsenaariumi(te) määratlemisest, ressursisäästuprojektide
soovitamisest, nende tasuvuse ja riskide hindamisest ning
ressursisäästu seirest peale projekti tegemise lõppu
o Aluseks investeeringutoetuse taotlemisel nii väike- kui ka
suurprojektide taotlusvoorudes
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Ressursitõhususe investeeringud
•
•
•

•
•

•

Toetust on võimalik taotleda väikeprojektide ja/või suurprojektide
taotlusvoorudes
Sihtrühmaks on mäetööstuse (EMTAK 2008 jagu B, alajagu 05-09) ja töötlev
tööstuse (EMTAK 2008 jagu C, alajagu 10–33) ettevõtted
Toetust antakse vähese tähtsusega abina (VTA) või üldise grupierandi määruse
(Euroopa Komisjoni 17.06.2014 määrus (EL) nr 651/2014) artikkel 14
(regionaalabi), artikkel 36 (keskkonnakaitseks antav abi) või artikkel 38
(energiatõhususeks antav abi) alusel
o Regionaalabi ei tohi anda terase-, söe-, laevaehitus- ja sünteeskiusektorile
Projekti abikõlblikkuse perioodi algus ei või olla varasem kui taotluse
rakendusüksusele esitamise päev ning lõpp ei või olla hilisem kui 31. detsember
2023
Riigiabi taotlemise puhul ei tohi kavandatavaid tegevusi alustada ja sellega
seotud siduvaid kohustusi võtta varem kui taotluse esitamise päevale järgneval
päeval
Projektijärgne aruandlus kuni 5 aastat pärast viimase makse tasumist
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Ressursitõhususe investeeringud
•
•
•

Toetatavad tegevused
Innovaatilised energia-ja ressursitõhususe investeeringud
Tootmisprotsessi ümber kujundamisega seotud tegevused:
o ressursisäästu lahenduste väljatöötamine ja rakendamine
o seadmete soetamine ja/või väljavahetamine uuenduslike ja
ressurssi säästvamate vastu
o seadmete soetamine oma tootmisjääkide kasutamiseks, mis
vähendavad primaarse ja suurendavad teisese toorme kasutamist
tootmisprotsessis
o info- ja kommunikatsioonitehnoloogia lahenduste kasutuselevõtt
tootmisprotsessis, mis tagavad ressursisäästu
o keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteemide rakendamine ja
registreerimine, mis tõstavad ressursitõhusust
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Ressursitõhususe investeeringud
Väikeprojektide taotlusvoor
Toetust antakse keskkonnaministri 30.07.2018 määruse nr 27 alusel
• Toetust antakse VTA või riigiabina üldise grupierandi määruse alusel
• Taotluse menetlusaeg VTA-l 20 tööpäeva, riigiabil 40 tööpäeva
• Projekti abikõlblikkuse perioodi kestus on maksimaalselt 12 kuud,
mõjuval põhjusel võib pikendada kuni 6 kuud
• Ühe projekti taotluse toetuse maksimaalne suurus on 200 000 eurot
• Toetuse määr VTA-l 50%, riigiabil 25%-50% abikõlblikest kuludest
• Taotlus ei tohi sisaldada teostamisel olevaid või teostatud töid
• Taotluse eelarve peab olema põhjendatud
• Taotlemise eelduseks vähemalt nõuetekohane ülevaatlik ressursiaudit
• Projekt peab vastama ettevõtte põhi- või kõrvaltegevusele
• Tootmisüksus, millele toetust taotletakse, peab olema tegutsenud
vähemalt 2 aastat
• Projekt on suunatud olemasolevatele käitistele
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Ressursitõhususe investeeringud
Väikeprojektide taotlusvoor
• Taotluse vastavuskriteeriumid on:
o

o

•

Taotluse valikukriteeriumid:
o
o

o

•

ressursitootlikkuse kasv
projekti innovaatilisus
projekti mõju meetme eesmärkide saavutamisele (ressursikasutuse paranemine) R ≥
1%
projekti kuluefektiivsus K ≥ 2
toetuse taotleja/saaja suutlikkus projekti ellu viia ja projekti põhjendatus

Taotluse lisana tuleb mh esitada:
o Projekti finants- ja ressursikasutuse analüüs lihtsustatud kujul
o Alginvesteeringu selgitused, juhul kui toetust taotletakse
regionaalabi tingimuste järgi
o Projekti seireplaan sh IKT võimaluste kasutamine andmekorje
lihtsustamiseks
o Taotluse koostamisel lähtuda Väikeprojektide taotlemise juhendist
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Ressursitõhususe investeeringud
Suurprojektide taotlusvoor
Toetust antakse keskkonnaministri 04.07.2016 määruse nr 22 alusel
• Toetust antakse riigiabina üldise grupierandi määruse alusel
• Taotluse menetlusaeg 60 tööpäeva
• Projekti abikõlblikkuse perioodi kestus on maksimaalselt 24 kuud,
mõjuval põhjusel võib pikendada kuni 12 kuud
• Ühe projekti taotluse toetuse suurus on 200 001 kuni 2 000 000 eurot
• Toetuse määr 25%-50% abikõlblikest kuludest
• Taotlus ei tohi sisaldada teostamisel olevaid või teostatud töid
• Taotluse eelarve peab olema põhjendatud
• Taotlemise eelduseks nõuetekohane detailne ressursiaudit
• Projekti mõju peab avalduma ettevõtte põhitegevusvaldkonnas
• Tootmisüksus, millele toetust taotletakse, peab olema tegutsenud
vähemalt 3 aastat
• Projekt on suunatud olemasolevatele käitistele
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• Projektil peab olema positiivne keskkonnamõju

Ressursitõhususe investeeringud
Suurprojektide taotlusvoor
• Taotluse vastavuskriteeriumid on:
o
o

•

Taotluse valikukriteeriumid:
o
o
o

•

ressursitootlikkuse kasv
projekti innovaatilisus
projekti mõju meetme eesmärkide saavutamisele (ressursikasutuse paranemine) R ≥
5%
projekti kuluefektiivsus K ≥ 2
toetuse taotleja/saaja suutlikkus projekti ellu viia ja projekti põhjendatus

Taotluse lisana tuleb mh esitada:
o Projekti finants- ja ressursikasutuse analüüs (Arvutuste näide)
o Alginvesteeringu selgitused, juhul kui toetust taotletakse
regionaalabi tingimuste järgi
o Projekti seireplaan sh IKT võimaluste kasutamine andmekorje
lihtsustamiseks
o Taotluse koostamisel lähtuda Juhendist taotluse ja äriplaani
koostamiseks
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Riigiabi
Toetuse suurus
Auditi nõue

Väiketaotlusvoor
VTA või grupierandi määrus
200 000 €
Ülevaatlik või detailne

Suur voor
Grupierandi määrus
200 001 – 2 000 000 €
Detailne

Projekti kestvus

Kuni 12 (18) kuud

Kuni 24 (36) kuud

Maks. 3 kuud

Maks. 6 kuud

Vähemalt 2 aastat

Vähemalt 3 aastat

Tegevuse
alustamine
Tootmisüksuse
tegutsemine
Menetluse aeg

Lävend
Toetuse
sihtrühm
Äriplaan
Finants- ja
ressursikasutuse
analüüs

Kuni 20 tööpäeva (riigiabi
korral 40 tp)
Ressursikasutuse paranemine ≥
1%
Ressursitootlikkus ≥ 0
Kuluefektiivsus ≥ 2

Ressursikasutuse
paranemine ≥ 5%
Ressursitootlikkus ≥ 0
Kuluefektiivsus ≥ 2

Kõik koos (EMTAK B, C)

7 grupis (B, C)

Ei

Jah
Jah

Osaline (kriteeriumid, finantseerimiskava,
majandustegevuse jätkusuutlikkus)

Kuni 60 tööpäeva

Riigiabi
Üldise grupierandi määrus:
• Artikkel 14 (regionaalabi) – abi antakse alginvesteeringuks:
o

o
o

tootmisvõimsuse suurendamisega
ettevõtte toodangu mitmekesistamisega toodetega, mida ei ole veel
ettevõttes toodetud, või olemasoleva ettevõtte kogu tootmisprotsessi täieliku
ümberkorraldamisega

Investeeringut peab pärast investeeringu tegemist säilitama abi saanud
piirkonnas vähemalt 5 aastat (VKE-de korral 3 aastat)
• Artikkel 36 (keskkonnakaitseks antav abi):
o

o

•

Investeerimisabi, mis võimaldab ettevõtjatel teha liidu keskkonnakaitsealastes
normatiivides nõutust rohkem või parandada keskkonnakaitsest liidu normatiivide
puudumisel
Abi ei tohi anda, kui investeeringud tehakse selleks, et viia ettevõtja tegevus kooskõlla
liidu normatiividega, mis on juba vastu võetud, kuid ei ole veel jõustunud

Artikkel 38 (energiatõhususeks antav abi)
o

Investeerimisabi, mis võimaldab ettevõtjatel saavutada suuremat energiatõhusust

Homse hoidjad

Riigiabi
•

Hetkel kehtiva suurprojektide määruse § 9 lõige 6 kohaselt:
o

•

Kui suurettevõtja projekti abikõlblike kulude suurus on vähemalt 1 000 000
eurot, otsustatakse riigiabina antava toetuse osakaal taotluses esitatud
investeeringu tasuvusanalüüsi tulemuste alusel

Lähiajal on plaanis meetmemääruse muudatusega tunnistada
kehtetuks kuna selle nõude aluseks olevast ühissätete määrusest
(Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) nr 1303/2013) on
nimetatud nõue välja võetud
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Riigiabi – üldise grupierandi määruse artiklid
36 ja 38

Hanked
•
•

Investeeringuprojektide hangete kohta tuleb avaldada riigihangete registris
hanketeade
Hanke korraldamisel peab järgima riigihangete seaduse § 3 põhimõtteid:
o
o

o
o
o

•
•

•

hankija tegutseb hanke korraldamisel läbipaistvalt, kontrollitavalt ja proportsionaalselt
hankija kohtleb kõiki isikuid, võrdselt ja jälgib, et kõik isikutele seatavad piirangud ja
kriteeriumid oleksid hanke eesmärgi suhtes proportsionaalsed, asjakohased ja
põhjendatud
hankija tagab konkurentsi efektiivse ärakasutamise riigihankel
hankija väldib konkurentsi kahjustavat huvide konflikti
hankija kasutab rahalisi vahendeid säästlikult ja otstarbekalt, sõlmib hankelepingu parima
võimaliku hinna ja kvaliteedi suhte alusel

Juhis toetuse saajale hanke läbiviimiseks üldpõhimõtete kohaselt
Hangetega seotud rikkumised on kõige sagedasem toetuse tagasinõude
põhjus
Hangete nõuetekohase läbiviimise eest vastutab toetuse saaja mitte
konsultant
Homse hoidjad

Tänan!
Aire Arike-Trutin
SA KIK projektikoordinaator
aire.arike@kik.ee
Tel 627 4186

