TOETUSED
üldhariduskoolidele ja lasteaedadele
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Tähelepanu
KIK avab keskkonnaprogrammist
toetuse taotlemise järjekordse
vooru 2015. aastal ning nüüdsest
toimub õppekäikudeks toetuse
taotlemine üks kord aastas
ja seda aasta alguses
toimuvas voorus.
HAARA
VÕIMALUSEST
KINNI.
JÄLGI INFOT
KIK-i KODULEHEL!

Soovime juhtida haridusasutuste tähele
panu võimalustele taotleda toetust kesk
konnaprogrammist. Haridusasutused
saavad ühe võimalusena toetust taotleda
KESKKONNATEADLIKKUSE programmist.
Keskkonnateadlikkuse programmi eesmärk
on toetada Eesti elanike keskkonnasäästlike
tarbimisharjumuste kujundamist ning öko
loogilise tasakaalu tundmaõppimist.

OLULINE TEADA
•

Toetuse taotlemiseks tuleb esitada KIK-ile
vormikohane taotlus e-keskkonnas KIKAS
www.kikas.kik.ee. Toetatavate tegevuste täpse
loetelu ja tingimustega saab tutvuda KIK-i kodu
lehel www.kik.ee keskkonnaprogrammi jaotuses.
Taotlus on võimalik juba praegu sisestada, aga
esitada saab selle siis, kui voor on välja kuulutatud.
KÜSI ABI oma maakonna KIK-i spetsialistilt.
ALUSTA JUBA TÄNA.

•

Kui toetust soovitakse taotleda õppeprogrammi
või laagri läbiviimiseks, siis tuleb toetuse taotlemi
seks KIKAS-es valida esmalt rakenduspiirkonnaks
„maakond“ ja seejärel programmiks „Keskkonna
teadlikkuse lihtsustatud pr“.

•

Ülejäänud rahastatavate tegevuste puhul tuleb
valida esmalt rakenduspiirkonnaks „maakond“ ja
programmiks „Keskkonnateadlikkus“.

•

Üks projektitaotlus võib hõlmata ainult ühte toeta
tavat tegevust, et sarnaseid taotlusi oleks võimalik
hinnata ühesuguste kriteeriumide alusel.
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VÕIMALUSED TOETUSE
TAOTLEMISEKS
Võrreldes varasemaga on keskkonnateadlikkuse programmi lisandunud toetatavaid tegevusi ja täpsustatud toetuse
andmise tingimusi. Määruses on toetata
vate tegevuste juures sätestatud mõned
piirangud taotleja isikule või toetuse
suurusele ning
täpsustatud
abikõlblikke
Suurima
kulusid.

muudatusena

saavad haridusasutused
nüüdsest õppeprogrammi
läbiviimiseks või laagri korraldamiseks taotleda toetust
lihtsustatud korras.

Keskkonnateadlikkuse
lihtsustatud kord –
kaks toetatavat tegevust
1. Õppeprogrammi elluviimine loodus- või keskkonnahariduskeskuses või keskkonnakaitse
ja -kasutusega seotud asutuses.
Tingimused
• Iga klass või lasteaiarühm saab toetust ühes
õppeaastas kuni kaheks õppekäiguks.
• Abikõlblik kulu eelarves on transport (sõit kohale
ja tagasi) kokku kuni 300 eurot ühe klassi või
lasteaiarühma kohta, ning aktiivõppeprogrammi
läbiviimise kulu. Muud kulud ei ole abikõlblikud.
• Projekti kohustuslik lisa on vastuvõtva keskuse,
asutuse või mittetulundusühingu digiallkirjas
tatud kinnitus vastuvõetava õpilasrühma suu
ruse, programmi aja ja temaatika kohta, ning
hinnapakkumised.
• Oluline: planeeri korraga kogu õppeasutuse
õppekäigud, et kõik lapsed saaksid osaleda ühes
õppeaastas kuni kahes õppeprogrammis. Munitsi
paalkoolide puhul võib taotluse esitada kool ise
või kooli pidaja, omafinantseeringu nõuet ei ole
(välja arvatud laagriprojektide toitlustuskulud).

Pea meeles
• Vali õppekäigu sihiks lähim RMK, Keskkonnaameti,
loodusmuuseumi, EL-i struktuurifondide toetusel
valminud looduskool või keskkonnahariduskeskus.
Õppekäikude planeerimisel on abiks keskkonna
hariduse infoportaal www.keskkonnaharidus.ee.
• Teistesse maakondadesse õppekäigule sõit on
põhjendatud, kui tahetakse omandada teadmisi
seesuguse teema kohta, millele spetsialiseeru
nud keskusi on Eestis vaid üks või kaks (nt Tõra
vere observatoorium, Tallinna ja Tartu ülikooli
botaanikaaed, Tallinna loomaaed, Jääaja keskus).
Kavandades õppekäigu lähikonnas ilma transpor
dita, saab teise õppekäigu teha pikema.
• Teadmisi keskkonnahoiu põhimõtetest ja loodus
ressursside säästlikust kasutamisest võib kinnistada
keskkonnakasutusega seotud ettevõtetes (nt vee,
jäätmemajanduse, põllumajanduse vm ettevõttes).
		
Õppeprogrammita sõidul (nt ringsõit kooliõpetaja
juhendamisel) ei ole lootust rahastusele, kuna taotlus
jääb pingereas liiga taha.

NB!

2. Kuni kolm õppepäeva kestva laagri korraldamine ning huvikooli välipraktikumide
läbiviimine.
Tingimused:
• Toetus on ette nähtud gümnaasiumi loodus
valdkonna õppesuuna õpilastele või huvikoolis
käivatele noorematele õpilastele, kes on valinud
loodusvaldkonna õppesuuna.
• Õppelaagris osalevad õpilased peavad olema taot
leva kooli või huvikooli enda õpilased. Vajadusel
peab kool olema suuteline seda tõendama.
• Toetuse piirmäär on 180 eurot osaleva õpilase
kohta, abikõlblikud on kõik laagri korraldami
seks vajalikud kulud, toitlustuskulud tuleb katta
omafinantseeringust.
• Taotluse kohustuslik lisa on laagri õpieesmärgi
ja tegevuste loetelu ning hinnapakkumised. Laagri
kavast peab muu hulgas selguma õpiee smärk ja
see, kuidas ja mil viisil õpitakse tundma tingimusi ja
seoseid ökosüsteemi säilimiseks või kuidas kujun
datakse keskkonnasäästlikke tarbimisharjumusi.
• Huvikool peab olema registreeritud hariduse
infosüsteemis www.ehis.ee ja sellel peab olema
looduse suuna õppekava.

Kui ise ei soovi taotlust esitada, siis teavita
keskkonnahariduskeskust või looduskooli, mis
võivad esitada kooli eest taotluse, kui neile
anda selleks volitus
Enne kui loobud esindusvolitusega võima
lusest KIK-st õppekäikudeks toetust taot
leda, aruta seda kolleegidega, juhtkonnaga,
õpilastega ja kooli hoolekoguga. Volitus võtab
koolilt kogu õppeaastaks võimaluse KIK-ist
õppekäigutoetust saada. Kaalu, kas pole ehk
otstarbekam planeerida ise õppekäigud kooli
kõikidele klassidele, kavandades need õppe
töö korralduse seisukohast sobivaimale ajale
ja sobivaima sisuga. Kogu kooli õppekäike
hõlmava projekti koostamine on keeruline
vaid esimesel aastal. OLE ISE OMA PROJEKTI
PEREMEES JA ÄRA LASE TEISTEL OTSUSTADA!

Laagri korraldamisel planeeri
võimalikult palju praktilisi tege
vusi, leia laagrile tegevuste sisu
kontekstis loogiline asukoht, lõimi
tegevused erinevate õppeaine
tega, keskendu ühele-kahele
teemale, seosta laagri tegevused
õpieesmärgi täitmisega.
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Keskkonnateadlikkuse
programmi üldine kord
Haridusasutustel või kooli pidajal on lisaks
lihtsustatud korrale võimalik üldises korras
toetust taotleda ka põhjalikumate projek
tide elluviimiseks, seda eelkõige järgmiste
tegevuste jaoks:
1. Haridusasutuses mitteformaalse keskkonna
juhtimissüsteemi (rohelise kontori) põhi
mõtete rakendamine.
Toetust saab küsida mitteformaalsete keskkonna
juhtimise tegevuskavas toodud ettevõtmiste ellu
rakendamiseks ning sellega seonduvate väikese
mahuliste investeeringute tegemiseks. Tegevuskava
peab hõlmama keskkonnamõju hindamist, tegevuse
kavandamist (keskkonnapoliitika sõnastamine) ning ka
seda, kuidas planeeritakse tegevuskavas toodud ees
märgid ellu viia ja eesmärkide täitmist hinnata. Oluline
on kaasata kogu organisatsiooni liikmed kohe projekti
tegevuste planeerimise faasis.

Abikõlblikud kulud on töötubade korraldamine,
töö- või koolipere koolitus, väikesemahulised inves
teeringud (nt prügikastide ost jäätmete liigiti kogumiseks, juhendavate siltide ja viitade valmistamine, res
sursikasutuse mõõdikute paigaldamine, kompostimis
võimaluse loomine, jalgrattahoidja soetamine) ja muud
otseselt projektiga seotud põhjendatud kulutused.
Soetatavad asjad peavad olema tegevuskavas kirjas.
Tegemist on uue toetatava tegevusega, mille eesmärk on julgustada asutusi järgima oma igapäevaste
tegevuste juures loodusressursside kasutamist ja
keskkonnamõju. Oluline on projekti tulemusena
saavutada mõõdetav ressursside kokkuhoid ja pidev
keskkonnajuhtimisesüsteemi järgimine.

NB!

Tegemist ei ole õpetajate erialase täiend
koolituse või ainult asjade ostmiseks mõel
dud toetusega.

Toetust nende tegevuste ellurakendamiseks on võima
lik küsida mitmes etapis: esmalt tegevuskava väljatöö
tamiseks ja koostamiseks ning seejärel jätkuprojektiks,
milles tegevuskavas toodud tegevused ellu viiakse ja
soetatakse vajalikud väikevahendid. Projektide juures
hinnatakse keskkonnajuhtimise järjepidevust. Projek
tile tasub seada realistlik eesmärk.

2. Haridusasutuses prioriteetset loodus- või
keskkonnateemat käsitleva projekti elluviimine;
projekti pikkuseks peab olema vähemalt üks
õppeveerand.
Selle toetatava tegevusega kutsutakse taotlejaid
ellu viima just neid projekte, mis juhivad tähelepanu
aktuaalsetele keskkonnaprobleemidele või konkreet
sele õpiteemale.

Projekti kohustuslikud elemendid on: kohalike ja
globaalsete olude seostamine; projektis osalejate
käitumisharjumuste seostamine projekti teemaga;
keskkonnateema lõimitus majanduse ja kultuuriga;
uurimuslik või loov töö, koostööoskuse arendamine,
projekti tulemuste visualiseeritud väljund ja selle esit
lemine. Toetatava tegevuse eesmärk on suurendada
noortele mõeldud ettevõtmiste mõju.
Projektide puhul on kõige olulisem, et

Olulised teemad, millele keskenduda:
•
•

Säästev tarbimine:
jäätmetekke vältimine,
loodusressursside säästev
kasutamine ning optimaalsed
energialahendused majapida
mises ja tootmises, kohaliku
toodangu eelistamine

•

Aasta lind,
loom, puu
jne Eestis.

Bioloogiline
mitmekesisus:
elurikkus linnades, kalade
kudemistingimused jõgedes,
lindude pesitsustingimused,
mitmesuguste tunnusliikide
seisundi jälgimine, merekesk
konna kaitse ja Eesti ranniku
mere seisundi ning liikide
jälgimine

projekti sihtrühm oleks projekti jooksul üks ja sama;
projektis osalejad oleksid aktiivses tegevuses,
mille käigus nad omandavad teadmisi, oskusi ja
vilumusi, tegevused toimuksid põhiliselt koolis;
projekti erinevad tegevused oleks omavahel
loogiliselt seotud ja kõik viimseni vajalikud projekti
eesmärgi saavutamiseks.

Teiste toetatavate tegevustega saab tutvuda
keskkonnaministri määruses nr 13 „Keskkonnakaitse
valdkonna projekti rahastamise taotluse kohta esitatavad
nõuded, taotluste hindamise tingimused, kord ja kriteeriumid, otsuse tegemise, lepingu täitmise üle kontrolli
teostamise ning aruandluse kord“, keskkonnateadlikkuse
programmi toetatavad tegevused on loetletud
§ 8 lg 2.

KIK-il on esindajad kõigis Eesti maakondades, kes küsimuste puhul hea
meelega nõustavad.
Kõigi KIKi töötajate kontaktid leiab
www.kik.ee/et/kontaktid
Leppige aeg kokku ja astuge läbi!

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
Narva mnt 7A, VI korrus
10117 Tallinn
tel 627 4171
faks 627 4170
info@kik.ee
www.kik.ee

