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Millest täna juttu tuleb?
• Milliseid projekte toetame?
• Kes toetust saavad?
• Omafinantseeringu määrad.
• Kohustuslikud lisad.
• Soovitused taotlejatele.

Homse hoidjad

Veemajanduse programmi
eesmärk on säilitada ja saavutada
veekogude ja põhjavee hea
seisund ning tagada nõuetele
vastav joogivesi.
Homse hoidjad

Milliseid projekte toetame?
Joogi- ja reoveekäitluse alamprogramm
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Joogi- ja reovee puhul toetame torude rekonstrueerimist ja rajamist koos
puhastusseadmetega.
UUS! Toetame tööstus- ja tootmisettevõtete eelpuhasti rajamist või rekonstrueerimist
juhul, kui reovesi juhitake ühiskanalisatsiooni.
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVVK) rajamisel peab projekti piirkond asuma
reoveekogumisalal.
Ei toetata ÜVVK rekonstrueerimist ega rajamist üle 2000 ie reostuskoormusega
reoveekogumisaladel.
UUS! Ei toeta ÜVVK rajamist alla 500 ie reoveekogumisaladel.
Kinnistusisesed tööd on abikõlblikud põhjendatud ulatuses vastavalt juhendile:
https://kik.ee/sites/default/files/kik_6._marts_kinnistu_torustikud_koos_joonistega_2_
060314_1.pdf.
Ei toeta uute kinnistute ÜVVK-ga liitumist, kui kulu ühe elaniku kohta on suurem kui
5000 eurot (ilma käibemaksuta).
Ei toeta tuletõrje veevarustuse rajamist iseseisva süsteemina.
UUS! Ei toeta ÜVVK rajamist, kui need teenindavad eraldiseisvaid hoonestamata
kinnistuid.
Homse hoidjad

Milliseid projekte toetame?
Jääkreostuse alamprogramm

•
•
•

Jääkreostuse likvideerimine (enne 1998. aastat tekkinud
reostus endistel sõjaväe- ja tööstusaladel).
Ei toetata reostuse likvideerimist, kui kohustus lasub
taotlejal või maa-ala omanikul.
Kahtluste korral selgitab objekti ohutustamise vajalikkuse
ja kohustuse Keskkonnainspektsioon.

Homse hoidjad

Milliseid projekte toetame?
Siseveekogude ja rannikuvee tervendamise ja
korrashoiu alamprogramm

•

•

•
•

Toetame tegevusi, mis aitavad säilitada või saavutada määruse nr 44 „Pinnaveekogumite
moodustamise kord ja nende pinnaveekogumite nimestik, mille seisundiklass tuleb
määrata,
pinnaveekogumite
seisundiklassid
ja
seisundiklassidele
vastavad
kvaliteedinäitajate väärtused ning seisundiklasside määramise kord“ mõistes veekogumite
head või väga head seisundid.
UUS! Ei toeta veekogude tervendamist määruse nr 73 “Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja
harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu” alusel määratud veekogul või veekogu lõigul.
Selle määruse alusel saab toetust taotleda Ühtekuuluvusfondist, taotlusi saab
esitada kuni 20.03.2018 E-toetuste keskkonna kaudu. Lisainfo: Ööle Janson,
oole.janson@kik.ee.
Toetame paisjärvede likvideerimist ja kalapääsude rekonstrueerimist või rajamist.
Paisjärvedest ja järvedest setete eemaldamist toetame vaid juhul, kui need tegevused on
vajalikud veekogumi hea seisundi saavutamiseks või säilitamiseks.
Homse hoidjad

Milliseid projekte toetame?
Mitteehituslike tööde alamprogramm

•
•

Vajalikud uuringud ja arendustööd.
Toetame vaid perioodi 2015-2021 veemajanduskavade
meetmeprogrammis kavandatud ning muid riikliku
tähtsusega uuringuid.

2015-2021 veemajanduskavade meetmeprogramm leitav:
http://www.envir.ee/et/eesmargidtegevused/vesi/veemajanduskavad/veemajanduskavad-20152021
Homse hoidjad

Kes toetust saavad?
• Riigiasutused
• Kohalikud omavalitsused
• Äriühingud (s.h riigi, KOV või muude avalikõiguslike organisatsioonide valitseva mõju all
olevad äriühingud)
• Mittetulundusühingud ja sihtasutused
• Teadus- ja haridusasutused
Homse hoidjad

Homse hoidjad

Taotluse kohustuslikud lisad
Joogi- ja reoveekäitlus alamprogramm
•
•
•
•
•
•
•
•

Üle 10 000 euro maksvate projektide puhul tehnoloogiline projekt (FK lisa 2 p. 12.1).
Reo- ja heitveeproovide analüüsiaktid (FK lisa 2 p. 12.2).
Joogiveeproovide analüüsiaktid (FK lisa 2 p. 12.3).
Kehtiv KeA ja TeA kooskõlastus ning volikogu otsuse koopia ÜVVK arendamise kava
kooskõlastamise ja kinnitamise kohta (FK lisa 2 p. 12.4).
UUS! Kehtiv reovee kohtkäitluse ja äreveo eeskiri ning kehtiv ÜVVK arendamise kava
(FK lisa 2 p. 12.5).
Eeskirja koostamise abimaterjal: http://www.envir.ee/et/reovesi-ja-reoveekogumisalad.
Koopia ÜVVK teenuse hinna kehtestamist kinnitavast dokumendist (FK lisa 2 p. 12.6).
Link kehtivale vee-erikasutusloale KLIS andmebaasis (FK lisa 2 p. 12.7).
Kinnistuomanike kooskõlastuslehed, et nad soovivad arendatava ÜVVK-ga liituda (FK
lisa 2 p. 12.8).

Homse hoidjad

Taotluse kohustuslikud lisad
Jääkreostuse alamprogramm
• Hinnapakkumine (FK lisa 2 p. 1.4), mille koostaja peaks omama ohtlike
•
•
•
•
•

jäätmete käitlus litsentsi.
Üle 10 000 euro maksvate projektide puhul eelprojekt (nõuded FK lisa 2
p. 12.1).
Koopia erastamise või ostu-müügi lepingust või mõnest muust
dokumendist (FK lisa 2 p. 12.12).
Kinnitus, et OJV teenus tellitakse MTR-is registreeritud eksperdilt (FK
lisa 2 p. 12.13).
Kinnitus, et puhastustöid teostab ohtlike jäätmete käitlus litsentsi omav
isik (FK lisa 2 p. 12.14).
Ettevõtetel grupierandi taotlemisel lisada vähemalt ühe sõltumatu
eksperdi raport (FK lisa 2 p. 12.15).

Homse hoidjad

Taotluse kohustuslikud lisad
Siseveekogude ja rannikuvee tervendamise ja
korrashoiu alamprogramm
•
•
•
•

•
•

Hinnapakkumine (FK lisa 2 p. 1.4).
Üle 10 000 euro maksvate projektide puhul eelprojekt (nõuded FK lisa 2 p. 12.1).
Erialaeksperdi (loodusteadused) koostatud uuring (FK lisa 2 p. 12.16).
Paisjärvega seotud tegevustele toetuse taotlemisel tuleb lisada taotlusele KIK-i
kodulehel avaldatud dokumendi „Juhend paisjärve tõttu veekeskkonnale avalduva
koormuse uurimiseks“ kohane uuring, mis kinnitab kavandatud tööde vajalikkust (FK
lisa 2 p. 12.17).
Uuring ei ole vajalik, kui projektiga likvideeritakse paisutus,
rekonstrueeritakse või rajatakse kalapääs või eemaldatakse setteid paisjärvest,
mille paisul on toimiv kalapääs.
Keskkonnamõjude hindamise (KMH) lõpparuanne. Juhul, kui seadusest tulenevalt ei
ole KMH vajalik, peab taotleja lisama KeA seisukoha KMH vajalikkuse kohta (FK
lisa 2 p. 12.18).
Kinnitus, et OJV teenus tellitakse Maaparandusalal Tegutsevate Ettevõtjate Registris
(MATER) registreeritud eksperdilt või erialaeksperdi (loodusteadused) poolt (FK lisa
2 p. 12.19).

Homse hoidjad

Taotluse kohustuslikud lisad
Mitteehituslike tööde alamprogramm
• Hinnapakkumine (FK lisa 2 p. 1.4) ning seletuskiri ja kalkulatsioon eelarves
•

•

•

olevate kulude kohta (FK lisa 2 p. 3.1.2).
Lisada detailne lähteülesanne, millest selgub töö eesmärk, mis probleemi
lahendatakse, sh seos veemajanduse programmi eesmärgiga, töö objektide
loetelu ja kirjeldus, lühiülevaade kasutatavast metoodikast, töö ajakava,
oodatava tulemuse kirjeldus (FK lisa 2 p. 12.22).
Paisjärvega seotud uuringu puhul lisada kinnitus selle kohta, et uuring
viiakse läbi vastavalt KIK-i kodulehel avaldatud dokumendile „Juhend
paisjärve tõttu veekeskkonnale avalduva koormuse uurimiseks“ (FK lisa 2 p.
12.20).
Paisjärvega seotud uuringu puhul lisada veeproovide analüüsitulemused ning
vajadusel eksperthinnang (FK lisa 2 p. 12.21).

Homse hoidjad

Soovitused taotlejatele
Enne taotluse esitamist

•
•
•
•

Mõelda eelnevalt läbi mida, kuidas ja kellele tehakse, vältida
“lõputuid” muudatusi.
Teha kindlaks, milliseid kulutusi KIK finantseerib/aktsepteerib.
Tutvuda enne igat taotlusvooru põhjalikult KIK-i finantseerimise
korra ja abikõlblike kulude juhendiga (toetatavad tegevused,
valdkondlikud piirangud jne).
Projekt peab olema kirjutatud nii, et ka kolmas osapool saaks aru,
mida ja milleks planeeritakse teha (taotluse vormile ei ole vaja
kõike ümber kirjutada, võib viidata dokumendile, mis on
taotlusele lisatud).

Homse hoidjad

Soovitused taotlejatele
Peale toetuse saamist
•
•
•
•
•
•
•
•

Projekti elluviimisega tuleb alustada hiljemalt 6 kuu jooksul peale rahastamise
otsuse tegemist.
Rahastamise otsuse kehtivusaeg on 24 kuud alates KIK-i nõukogu otsuse tegemise
kuupäevast.
Hangete läbiviimisel järgida RHS-s ja KIK-i finantseerimise korras kehtestatud
nõudeid.
Muudatuste/kõrvalekallete korral aegsasti teavitada KIK-i, et vältida toetuse
vähendamise ja leppetrahvi riski.
Tagada projektipõhine raamatupidamisarvestus.
Valminud
projekti
tulemusest
tuleb
avalikkust
teavitada.
Juhend:
https://www.kik.ee/sites/default/files/kp_76_toetustele_viitamise_kasiraamat_1.pdf
Tagada tuleb projekti tulemi säilimine vähemalt viie aasta jooksul peale projekti
lõppemisest.
Vesiehitised ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatised ja hooned peavad
säilima ning olema sihtotstarbelises kasutuses vähemalt kümme aastat.
Homse hoidjad

Lisainfo
•
•
•
•
•

www.kik.ee
KIKi maakondlikud esindused
KIKi veemajanduse programmispetsialistid (Kai
Eisenberg ja Krister Randver)
Keskkonnaministeerium (veeosakonna projektide büroo)
Keskkonnaamet (jääkreostus, RKA, ÜVVK, KMH, veeerikasutusload)
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Tänan ja
edu taotlemisel!
2018. aasta I taotlusvoor algas 02.02.2018
2018. aasta I taotlusvoor lõppeb 05.03.2018

NB! Taotlemine käib läbi elektroonilise infosüsteemi KIKAS.
Homse hoidjad

