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Loodud aastal 2000
Sihtasutus rahandusministeeriumi haldusalas
15 maakondliku esindust, u. 80 töötajat
Projektide rahastamine Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast,
Euroopa struktuurivahenditest, CO2 kvoodimüügi vahenditest,
laenuvahenditest
Rahastatud ligi19 000 projekti
www.kik.ee

Homse hoidjad

Ettevõtete energia- ja
ressursitõhusus
•

Energia- ja ressursiauditite läbiviimine

1.5 mln eurot, 300 energia- ja ressursitõhususe auditit
•

Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnoloogiasse

109 mln eurot, 300 toetust saanud ettevõtet
•

Energia- ja ressursijuhtimise alaste koolituste läbiviimine

0.4 mln eurot, 40 koolitatut
•

Energia- ja ressursijuhtimise alase teadlikkuse tõstmine

0.1 mln eurot, 700 koolitatut

Homse hoidjad

Kõige odavam energia on
kokkuhoiutud energia!

Homse hoidjad

Ressursikasutuse analüüside (ressursiauditite) toetamine
•

Ülevaatlik ressursikasutuse analüüs (ülevaatlik audit)
– 50% toetus ≤2500 eurot
– ettevõtte säästuvõimaluste kaardistamine/tervikpildi saamine

•

Detailne ressursikasutuse analüüs (detailaudit), ≤7500 eurot
– 50% toetus ≤7500 eurot
– ressursisäästuprojekti(de) defineerimine
– tootmisüksuse või –protsessi tasand
– saavutatav ressursisääst
– tasuvusanalüüs
– seireplaan
– aluseks investeerimistoetuse taotlemisel

•
•
•
•
•
•
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Sihtürhm kogu töötlev tööstus (EMTAK C) ja mäetööstus (EMTAK B)
Pädeva audiitormeeskonna kasutamine, küsida võrreldavad hinnapakkumused
Toetuse andmise tingimused (määrus ja seletuskiri)
Ressursiauditite läbiviimise nõuded (määruse lisa)
Jooksev taotlusvoor, taotlemine läbi E-toetuse keskkonna
http://kik.ee/et/toetatav-tegevus/ettevotete-ressursitohusus
Keskkonnaministeeriumi ressursitõhususe lehekülg
Homse hoidjad

Ülevaatliku ressursikasutuse analüüsi
etapid:
Objekti
määratlemine
(kogu ettevõte)
Ressursisäästuprojektide
soovitamine

Hetkeseisu
hindamine

Ressursside
määratlemine

Andmete kogumine ja
analüüs
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Detailse ressursikasutuse analüüsi etapid:

Seire

Ülevaatlik ressursikasutuse analüüs ja
muud eelnevad
analüüsid

Ressursisäästuprojektide tasuvuse
ja riskide hindamine

Objekti
määratlemine
(tootmisüksus või protsess)
Ressursside
määratlemine

Ressursisäästuprojektide
soovitamine

Andmete kogumine ja
analüüs, mõõtmiste
tegemine

Ressursikasutuse
baasstsenaariumi(te)
määratlemine

Hetkeseisu
hindamine
Toodanguühiku
määratlemine

Homse hoidjad

Ressursitõhususe investeeringute toetamine
•

Pilootvooru 5 sihtrühma:
mäetööstus (EMTAK B), toiduainetööstus (C10 ja C11), puidutööstus (C16), paberi- ja
tselluloositööstus (C17), mineraalsete materjalide töötlemine (C23)
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•

•
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•
•
•

Jooksev taotlusvoor
Vastavuskriteeriumid: ressursitootlikkuse kasv, innovaatilisus
Valikukriteeriumid: ressursikasutuse paranemine (min. 5%), kuluefektiivsus,
taotleja suutlikkus ja projekti põhjendatus
Esitada koos taotlusega: nõuetekohane detailne ressursikasutuse analüüs,
äriplaan koos projekti finants- ja ressursitõhususe analüüsiga, hangete
läbiviimise plaan jne
Toetuse andmise tingimused (määrus, seletuskiri)
Hindamisjuhend
Taotlemine läbi E-toetuse keskkonna
kik.ee/et/toetatav-tegevus/ettevotete-ressursitohusus
Keskkonnaministeeriumi ressursitõhususe lehekülg
Homse hoidjad

Toetatavad tegevused
•
•

•

innovaatilised energia- ja ressursitõhususe investeeringud
tootmisprotsessi ümber kujundamisega seotud tegevused:
1) terviklike ressursisäästu lahenduste väljatöötamine ja rakendamine;
seadmete soetamine ja/või väljavahetamine uuenduslike ja ressurssi
säästvamate vastu;
2) seadmete soetamine oma tootmisjääkide kasutamiseks, mis vähendavad
primaarse ja suurendavad teisese toorme kasutamist tootmisprotsessis;
3) info- ja kommunikatsioonitehnoloogia lahendused tootmisprotsessis, mis
tagavad ressursisäästu;
4) keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteemide rakendamine ja
registreerimine, mis tõstavad ressursitõhusust;
ETS käitistele topeltabi ei anta
Homse hoidjad

Nõuded taotlejale
•

•
•
•

•
•

Taotleja viimase 3 majandusaasta keskmine müügitulu taotletavas
põhitegevuses või kõrvaltegevuses peab olema vähemalt võrdne taotletava
toetuse summaga ning taotlejal peab viimasel majandusaastal olema müügitulu
projekti tegevuskohas
Tegevus projekti raames peab toimuma taotleja omandis oleval hoonestatud või
hoonestamata kinnistul või taotlejal peab olema taotluse esitamise ajaks
sõlmitud maa kasutusõiguse leping maa omanikuga projekti elluviimiseks
ei või olla pankrotis või likvideerimisel, tema äritegevus ei või olla peatatud
peavad olema tasutud riiklikud maksud. Maksuvõla ajatamise korral peavad
maksud olema tasutud ajakava kohaselt.
on projekti omafinantseeringu tasumise suutlikkus
Kinnitama, et ta ei ole võtnud tööle Eestis ilma seadusliku aluseta viibivat isikut,
kellel puudub õiguslik alus Eestis töötamiseks
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Nõuded taotlusele
•
•
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•
•
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Projekti algus ei tohi olla varasem kui taotluse esitamine
Taotlus ei tohi sisaldada teostamisel olevaid või teostatud töid
Projekt peab olema teostatav ning eelarve põhjendatud
Projektil peab olema positiivne keskkonnamõju
Projekt peab vastama ettevõtte põhitegevusele
Projekt on suunatud olemasolevatele käitistele
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Toetuse suurus ja riigiabi
•
•
•

Toetuse suurus 0,1–2,0 mln eurot ettevõtja kohta
Toetuse maksimaalne osakaal projekti abikõlblikest kuludest on 50%
Riigiabi valiku teeb taotleja:
-

vähese tähtsusega abi (VTA, maks. 0,2 mln eurot 3 aasta jooksul) või
EL üldise grupierandi määruse alusel
(regionaalabi, energiatõhususeks antav abi, keskkonnakaitseks antav abi)
Projekti abikõlblike
kulude suurus

Toetuse määr
abikõlblikest kuludest vastavalt EL üldise grupierandi määrusele
Vähese tähtsusega abi Regionaalabi
(kogu projekt
Art. 14
abikõlblik)
(kogu projekt
abikõlblik)
50%
45%

Väike-ettevõtja
Keskmise suurusega
ettevõtja

Energiatõhususeks
antav abi,
Art. 38
(osa projekti abikõlblik)
65%*

Keskkonnakaitseks
antav abi,
Art. 36
(osa projekti abikõlblik)
75%*

50%

35%

55%*

65%*

Suur-ettevõtja

≤ 1 mil EUR

50%

25%

45%

55%*

Suur-ettevõtja

≥ 1 mil EUR

50%

≤25%

≤45%

≤55%*

* Toetuse määr on igal juhul maksimaalselt 50% projekti abikõlblikest kuludest
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Seireplaan ja järelseire
Seireplaan lepitakse kokku auditi käigus
IKT lahendused
Projektijärgne aruandlus kuni 5 aasta jooksul pärast viimase makse
teostamist
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Meeldivat koostööd!
Siim Umbleja
Hannu Lamp
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
Siim.Umbleja@kik.ee
Hannu.Lamp@kik.ee
627 4197
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