KINNITATUD
Keskkonnainvesteeringute Keskuse
nõukogu otsusega 07.10.2014 nr 1-4/735,
21.12.2015 nr 1-4/858 ja 05.09.2017 nr 1-4/982
Keskkonnaprogrammist grupierandiga hõlmatud riigiabi andmise tingimused
Käesolevad tingimused kehtestatakse keskkonnatasude seaduse § 56 lg 2 ning
keskkonnaministri 17.02.2006.a. määruse nr 13 „Keskkonnakaitse valdkondade
rahastamiseks esitatud projektitaotluste hindamise tingimused ja kord, taotluste
hindamise kriteeriumid, otsuse tegemise kord, lepingu täitmise üle kontrolli
teostamise kord ning aruandluse kord“ täitmiseks ning Sihtasutuse
Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) põhikirja punkti 4.5.10 alusel.
I

Üldsätted

1.

KIK korraldab vastavalt keskkonnatasude seadusele keskkonnakasutusest
riigieelarvesse laekunud raha sihtotstarbelist kasutamist. Käesolevates
tingimustes sätestatakse lisaks keskkonnatasude seadusele ja selle alusel
kehtestatud õigusaktidele täiendavad nõuded projektide suhtes, mille toetamisel
on tegemist riigiabiga konkurentsiseaduse § 30 lõike 1 tähenduses.

2.

KIK annab käesolevates tingimustes nimetatud grupierandiga hõlmatud abi
keskkonnakaitseliste eesmärkide saavutamiseks kõikides abikõlblikes
majandussektorites, lähtudes Euroopa Komisjoni 17. juuni 2014. aasta
määrusest (EL) nr 651/2014 ELi aluslepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise
kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks
(edaspidi „üldine grupierandi määrus”) ja konkurentsiseaduse §-st 34².

3.

KIK annab keskkonnaprogrammist järgmist üldises grupierandi määruses
sätestatud abi:
a) regionaalabi;
b) väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKE) antav abi;
c) teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antav abi; ja
d) keskkonnakaitseks antav abi.

4.

Abi ei anta üldise grupierandi määruse artikli 1 lõigetes 2-5 sätestatud juhtudel,
sealhulgas ei anta abi ettevõtjale, kellele komisjoni eelneva otsuse alusel,
millega abi on tunnistatud ebaseaduslikuks ja siseturuga kokkusobimatuks, on
esitatud seni täitmata korraldus abi tagasimaksmiseks, ega raskustes olevale
ettevõtjale. Regionaalabi andmisel lähtutakse lisaks üldise grupierandi määruse
artiklis 13 sätestatud välistustest.

5.

Väikese ja keskmise suurusega ettevõtjaks loetakse ettevõtja, kes vastab üldise
grupierandi määruse I lisas sätestatud kriteeriumitele.

6.

Suurettevõtjaks loetakse ettevõtjat, kes ei vasta üldise grupierandi määruse I
lisas sätestatud kriteeriumitele.

7.

Abil peab olema ergutav mõju vastavalt üldise grupierandi määruse artiklile 6.

II

Regionaalabi

8.

KIK annab investeeringuteks ettenähtud regionaalabi vastavalt üldise
grupierandi määruse artiklile 14 materiaalsesse ja immateriaalsesse varasse
tehtavate alginvesteeringute kulude katmiseks.

9.

Alginvesteeringuks loetakse investeering materiaalsesse ja/või immateriaalsesse
varasse seoses uue ettevõtte asutamisega, olemasoleva ettevõtte
tootmisvõimsuse suurendamisega, ettevõtte toodangu mitmekesistamisega
toodetega, mida ei ole veel ettevõttes toodetud, või olemasoleva ettevõtte kogu
tootmisprotsessi põhjaliku muutmisega.

10.

Tootmisprotsessi põhjalikuks muutmiseks antud abi korral peavad abikõlblikud
kulud ületama ajakohastatava tegevusega seotud vara kulumit eelneva kolme
majandusaasta jooksul. Olemaoleva ettevõtte tegevuse mitmekesistamiseks
antud abi puhul peavad abikõlblikud kulud ületama vähemalt 200 % võrra
uuesti kasutatava vara arvestuslikku väärtust, mis on registreeritud tööde
algusele eelneval majandusaastal.

11.

Regionaalabi projekti maksimaalne abikõlblike kulude summa ei tohi ületada 50
miljonit eurot.

12.

Regionaalabi osakaal abikõlblikest kuludest on vastavalt Eesti regionaalabi
kaardile 45% väikeste ettevõtjate, 35% keskmise suurusega ettevõtjate ja 25%
suurettevõtjate puhul.

13.

Investeeringut peab pärast investeeringu tegemist säilitama abi saanud
piirkonnas vähemalt viis aastat (VKEde korral kolm aastat).

131. Abisaaja, kes taotleb KIK-ilt üldise grupierandi määruse tähenduses
investeeringuteks
ettenähtud
regionaalabi,
peab
esitama
KIK-ile
sihtfinantseerimise lepingu lisaks oleva riigiabi selgituse koosseisus kirjaliku
kinnituse selle kohta, et kahe aasta jooksul enne abitaotluse esitamist ei ole
toimunud ümberpaigutamist ettevõttesse, kuhu tehakse taotletud abi alusel algne
investeering, ja kohustuma sellist ümberpaigutamist mitte tegema kuni kahe
aasta jooksul pärast seda, kui investeering, mille jaoks abi taotleti, on lõpule
viidud. Ümberpaigutamise mõistet on selgitatud muudetud üldise grupierandi
määruse artikli 2 lõike 61 punktis a (lisatud 05.09.2017 otsusega nr 1-4/982).
III

VKEdele antav abi

14.

KIK annab VKEde nõustamisabi vastavalt üldise grupierandi määruse
artiklile 18. Abi osakaal ei tohi ületada 50 % abikõlblikest kuludest.
Abikõlblikud on väliskonsultantide poolt osutatud nõustamisteenuste kulud.

15.

VKEdele antava abi maksimaalne suurus projekti kohta on 2 miljonit eurot.

IV

Teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antav abi

16.

KIK annab teadus- ja arendusprojektidele antavat abi vastavalt üldise
grupierandi määruse artiklile 25. Abikõlblikud on artikli 25 lõigetes 3 ja 4
sätestatud kulud. Abi osakaalud ei tohi ühegi abisaaja puhul ületada artikli 25
lõigetes 5-7 sätestatud osakaalusid.

17.

Teadus- ja arendusprojektidele antava abi maksimaalne suurus projekti kohta on
15 miljonit eurot.

18.

KIK annab samuti protsessi- ja organisatsiooniinnovatsiooniks antavat abi
vastavalt üldise grupierandi määruse artiklile 29. Abikõlblikud on artikli 29
lõikes 3 sätestatud kulud. Abi osakaalud ei tohi ühegi abisaaja puhul ületada
artikli 29 lõikes 4 sätestatud osakaalusid.

19.

Protsess- ja organisatsiooniinnovatsiooniks antava abi maksimaalne suurus
projekti kohta on 7,5 miljonit eurot.

V

Keskkonnakaitseks antav abi

20.

KIK annab investeerimisabi, mis võimaldab ettevõtjatel teha liidu
keskkonnakaitsealastes normatiivides nõutust rohkem või parandada
keskkonnakaitset liidu normatiivide puudumisel, vastavalt üldise grupierandi
määruse artiklile 36. 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. Abikõlblikud on täiendavad investeeringukulud, mis
võimaldavad teha liidu keskkonnakaitsealastes normatiivides nõutust rohkem
või saavutada liidu normatiivide puudumise korral kõrgem keskkonnakaitse
tase. Abi osakaalud ei tohi ületada artikli 36 lõigete 6-8 alusel arvutatud
maksimaalseid kohalduvaid osakaalusid

21.

KIK annab investeeringuteks ettenähtud abi, mis võimaldab ettevõtjatel
saavutada suuremat energiatõhusust, vastavalt üldise grupierandi määruse
artiklile 38. Abi ei anta, kui täiendused tehakse selleks, et viia ettevõtja tegevus
kooskõlla liidu normatiividega, mis on juba vastu võetud, kuid ei ole veel
jõustunud. Abikõlblikud kulud on täiendavad investeerimiskulud, mis on
vajalikud suurema energiatõhususe saavutamiseks vastavalt üldise grupierandi
määruse artikli 38 lõikele 3. Abi osakaalud ei tohi ületada artikli 38 lõigete 4-6
alusel arvutatud maksimaalseid kohalduvaid osakaalusid.

22.

KIK annab Taastuvallikatest toodetud energia edendamisse tehtavateks
investeeringuteks ettenähtud abi vastavalt üldise grupierandi määruse
artiklile 41. Abi antakse ainult uutele tootmisseadmetele. Abikõlblikud on
täiendavad investeerimiskulud, mis on vajalikud selleks, et edendada energia
tootmist taastuvatest allikatest. Abi osakaalud ei tohi ületada artikli 41 lõigete 710 alusel arvutatud maksimaalseid kohalduvaid osakaalusid.

221. KIK annab saastatud alade puhastamiseks antavat investeeringuteks ettenähtud
abi vastavalt üldise grupierandi määruse artiklile 45. Abikõlblikud on
puhastustööde kulud, millest lahutatakse maa väärtuse tõus. Hinnangu
puhastamisest tuleneva maa väärtuse tõusu kohta peab andma sõltumatu
ekspert. Abi osakaal ei tohi ületada 100% abikõlblikest kuludest. Abikõlblikud
ei ole puhastustööde kulud ulatuses, mille eest abi saaja vastutab vastavalt
Euroopa Liidu või Eesti õigusaktidele või lepingule. KIK-il on nii projekti
teostamise ajal kui ka kümne aasta jooksul pärast projekti teostamist ja
lõpparuande kinnitamist õigus kontrollida projektis tehtu ja tulemuse vastavust
käesolevatele tingimustele ja sihtfinantseerimise lepingule, vaadata üle
abikõlblike kulude arvestus ja/või puhastustööde tegelike kulude suurus ning abi
suurust abikõlblike kulude arvestuse muutumise korral ümber hinnata ja
enammakstud abi tagastamist nõuda (lisatud 21.12.2015 otsusega nr 1-4/858).

23.

Kohalduvatel juhtudel võib keskkonnakaitseabi üldise grupierandi määruse
põhjenduses 34 sätestatud ulatuses ja tingimustel anda regionaalabina.

24.

Keskkonnakaitseks antava abi maksimaalne suurus projekti kohta on 10 miljonit
eurot.

Lõppsätted
25.

KIK säilitab andmeid käesolevate tingimuste alusel antud regionaalabi kohta 10
aastat alates viimase toetuse andmisest.

26.

Käesolevad tingimused kehtivad kuni 31. detsembrini 2020.

