Ettevõtete energia- ja
ressursitõhususe meede

RESSURSITÕHUSUS
Ringmajanduse peamine eesmärk on majanduskasvu lahti sidumine esmase
tooraine kasutusest. Ressursse on vaja hallata efektiivsemalt kogu nende
olelusringi vältel. Seetõttu on meie tulevase konkurentsivõime ja jätkusuutliku
majanduskasvu huvides tähtis üleminek ressursitõhusale ringmajandusele, kus
peatähelepanu suunatakse olemasolevate materjalide ja toodete korduskasutusele, parandamisele, uuendamisele ning ringlusesse võtmisele.
Lisaks ressursside säästmisele on oluline rõhk töökindluse tõstmisel, et vältida
tõrkeid ettevõtte igapäevases töös ja tagada tavapärane toimimine. Areng toimub
ka jagamismajanduse abil vähendades kasutult seisvaid tooteid ja ressursse.

Teadlikkuse tõstmine

Spetsialistide koolitamine

Meetme
tegevuse
raames
korraldatakse 2016-2020 koolitusi,
konverentse, seminare ja infopäevi
teemadel:
• Ressursitõhususega saavutatav
kasu
• Auditid ja nende vajalikkus
• Mõõtmisandmete
ja
seire
vajalikkus
• Üldised säästuvõimalused ja
potentsiaalid
• Innovaatilised lahendused (sh. IT)
• Jäätmed
• Energiaja
ressursijuhtimissüsteemid.

Selleks,
et
saada
võimalikult
tõenduspõhine ülevaade ettevõtete
energia- ja ressursikasutusest, on
üheks eesmärgiks tõsta kodumaiste
spetsialistide taset.
Meetme tegevuse raames on loodud
nii ressursiauditite metoodika kui ka
vastav koolituskava.
Koolituste käigus saavad ressursitõhususe
valdkonnas
vajaliku
pädevuse vähemalt 40 spetsialisti.

Keskkonnaministeerium rakendab meedet „Ettevõtete energia- ja
ressursitõhusus“ Euroopa Liidu eelarveperioodi 2014 - 2020 struktuuritoetuste vahenditest kogumahuga 222,85 miljonit eurot, millest 111,465
miljonit on Euroopa Liidu vahendid.

Analüüsi tegemine

Investeerimine

Ettevõtte ressursikasutuse analüüsi
tegemine
(ressursiaudit)
on
eelduseks investeeringu taotlemisel.
Analüüse on kahte tüüpi: ülevaatlik ja
detailne.
Analüüsi tellides peab firma küsima
vähemalt kolme pakkumist.
Tulemuseks on stsenaarium/projekt
koos
soovitusliku
tegevuskava,
hinnangulise
säästupotentsiaali,
tasuvushinnangu ja seireplaaniga.
Toetus on maksimaalselt 50%
abikõlbulikest kuludest ja selle
piirmäärad on ülevaatliku analüüsi
puhul 2500€ ning detailsel 7500€.

Investeeringute
eesmärk
on
vähendada ühe toodangu ühiku
kohta kuluva ressursi kogust ja
suurendada
Eesti
ressursitootlikkust.
Oluline on innovatsioon ehk ettevõtja
poolt uue või oluliselt uuendatud
toote,
teenuse
või
protsessi
rakendamine.
Toetus on maksimaalselt 50%
abikõlblikest kuludest. Ühe projekti
taotluse toetuse minimaalne suurus
on 100 000€ ja maksimaalne suurus
2 000 000€ ettevõtja kohta.

Meetme sihtgrupiks on kõik ettevõtted fookusega väikese ja keskmise
suurusega ettevõtetele ning töötlevale tööstusele.

Miks teha ressursikasutuse analüüs?
Aitab säästa: Annab ettevõttele hea ülevaate sellest, kus ja kui palju erinevaid
ressursse nende tegevuses kulub.
Aitab toota: Toota saab sama palju aga ressursse kulub vähem.
Aitab raha saada: Finantseerijad nõuavad järjest täpsemaid ülevaateid ressursikasutusest.
Meelitab kliente: Kliendid on järjest enam keskkonnateadlikud ja otsivad
tooteid ja teenuseid, mis on loodussõbralikud.

Ettevõte saab ka ise kontrollida, kui efektiivselt nad oma ressursse kasutavad.
Lihtsa kontrollnimekirja abiga oma tegevusele mõeldes võib palju huvitavat teada
saada. Näiteid, kuidas kontrollnimekirju koostada leiate siit:
http://www.resource-germany.com/instruments/resource-checks/

Viis peamist soovitust, kuidas majanduskasvu maksimeerida, vähendades
samaaegselt survet ressurssidele:
Säästa: Hoia ressurssi kokku igal võimalikul viisil ja igas võimalikus kohas
arvestades jätkusuutlikkust ja keskkonnamõju.
Taaskasuta: Suurenda materjalide ringlusesse võtmist ja taaskasuta toodete
elemente.
Asenda: Kasuta esmaste ressursside asemel sisendina suurema tõhususe ja
kogu oma olelusringi vältel väiksema keskkonnamõjuga alternatiive.
Vähenda: Kasuta inimeste vajaduste rahuldamiseks uusi ärimudeleid või
väiksema ressursisisendiga kaupu ja teenuseid.
Väärtusta: Poliitikakujundajad peavad leidma viise, kuidas kaasata
otsustamisprotsessi loodusvarade tegelikku väärtust, mis aitaks meie
loodusvarade baasi paremini hallata. Kui me õpime ökosüsteemi teenuseid ja
loodusvarasid väärtustama ja nende rahalist väärtust kindlaks määrama,
leevendab see keskkonnale avaldatavat survet.
Lisainfo keskkonnaministeeriumi kodulehelt: www.envir.ee/keskkonnakorraldus

Jääde on ressurss.
Kontaktid:
Ivo Krustok
Teadlikkuse tõstmine ja
spetsialistide koolitamine
ivo.krustok@envir.ee
+372 6262924

Mihkel Krusberg
Analüüsi tegemine ja
investeerimine
mihkel.krusberg@envir.ee
+372 6260752

