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Homse hoidjad

Programmi eesmärk

Looduse kaitsmine selle 
mitmekesisuse säilimiseks, 
looduslike elupaikade ning 

loodusliku loomastiku, 
taimestiku ja seenestiku liikide 

soodsa seisundi tagamine, 
kultuurilooliselt ja esteetiliselt 
väärtusliku looduskeskkonna 

säilitamine.
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Taotlemiseks avatud tegevused I

2022. aasta II voorus toetame:

• kaitstavate või väheuuritud elupaikade 
ning looma-, taime- ja seeneliikide, 
kultuuriväärtusega loodusobjektide ja 
ökosüsteemide ning 
ökosüsteemiteenustega seotud 
inventuurid või uuringuid

• probleemliikide tõrjemeetmete 
kavandamine ja nende rakendamine 

Eelistame taotlusi, mis on 
suunatud kaitsealade kaitse-
eesmärkide täitmisele ning 

uuringuid ja inventuure, mis 
on seotud rahvusparkidega.

Tõrjeviisi sobivuse osas soovitame 
nõu pidada Keskkonnaametiga.
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Taotlemiseks avatud tegevused II

2022. aasta II voorus toetame:

• kaitsealade ja hoiualade kaitsekorralduskavades

kavandatud meetmete rakendamine

• Kavandatavat tegevust peab kaitsekorralduskava 
käsitlema vajaliku tegevusena.

• Kaitsekorralduskavas on tegevused jaotatud 
vastavalt tegevuse olulisusele 
prioriteetsusklassidesse.

• Kaitsekorralduskavas kõrgema prioriteedi saanud 
tegevuse korral on võimalik saada taotluste 
hindamisel kõrgemad hindepunktid.
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Taotlemise tingimused I
➢ Keskkonnaministri 31.01.2020 

määrus nr 10
“Keskkonnaprogrammist 
toetuse andmise kord ja 
tingimused”.

➢ Projekti taotlusi võtame vastu 
e-toetuse kaudu.

➢ Taotluste esitamise tähtaeg. 30. 
september 2022 kell 17.

https://www.riigiteataja.ee/akt/129122021066?leiaKehtiv
https://etoetus.rtk.ee/esf2web/


Homse hoidjad

Taotlemise tingimused II
➢ Toetust võivad taotleda kõik 

juriidilised isikud, füüsilisest isikust 
ettevõtjad ja asutused.

➢ Looduskaitse programmi 2022. aasta 
II vooru  eelarve on 375 316 eurot.

➢ Ühe projekti toetuse maksimaalne 
suurus on 150 000 eurot.
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Taotlemise tingimused III
Omafinantseering:

• avalik-õiguslikel juriidilistel isikutel 20%

• kohaliku omavalitsuse üksustel 20% 

• valitsus- ja riigiasutuste projektidel 0%

• ettevõtjatel 50%

Looduskaitse programmi eritingimus:

• sihtasutustel ja mittetulundusühingutel võib toetuse osakaal 

olla kuni 100% abikõlblikest kuludest

Omafinantseering peab 

olema rahaline ja tasutud 

enne SA KIK tehtavat 

lõppmakset.
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Taotlemise tingimused IV
Looduskaitse programmi lisad:

• Esindusõiguse volitus, kui taotluse allkirjastaja ei ole taotleva 
asutuse seaduslik esindaja

• Seletuskiri ja kalkulatsioon eelarves olevate kulude ja tulude 
selgituseks

• Hinnapakkumus

• Uuringu või inventuuri täpne kirjeldus

• Keskkonnaameti seisukoht kavandatava projekti kohta 

• Uuringu, tegevuskava, teadustöö tulemuse eeldatava kasutaja 
kinnitus

• Joonis projekti piirkonna või objekti asukoha kohta

• Tõend maa, ehituse, vara või seadme omandi või valduse kohta

Lisade loetelu

KIKi kodulehel

https://www.kik.ee/sites/default/files/lisa_1_6_looduskaitse_pr_taotluse_lisad_.pdf
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Toetuse andmise tingimused I

Projekti kestus

Keskkonnaprogrammi toetuse abikõlblikkuse 

periood algas taotlusvooru väljakuulutamisest 

29.08.2022 ja lõpeb 24 kuu möödumisel 

rahastamisotsuse tegemisest.

Looduskaitse programmi eritingimus:

• looduskaitseliste uuringute puhul on 

abikõlblikkuse periood maksimaalselt kolm 

aastat.
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Toetuse andmise tingimused II
Milliseid kulusid toetame?

• Sisseostetud asjad

• Sisseostetud teenus

• Personalikulud (proportsionaalselt projekti heaks töötatud ajaga)

• Projektijuhtimise kulu on abikõlblik maksimaalselt 10% ulatuses 
projekti abikõlblikest kuludest

• Lähetuskulu (sõidukulu, majutuskulu, päevaraha)

• Mootorsõiduki kasutamise kulu

• Konverentsi- ja seminari osavõtukulu

• Üldkulu on abikõlblik maksimaalselt 5% ulatuses projekti 
abikõlblikest kuludest. 

• Teadus- ja arendustegevuse projektides on üldkulu määraks 
maksimaalselt 15% abikõlblikest tööjõukuludest
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Toetuse andmise tingimused III
Milliseid kulusid ei toeta?

• Kui projekti sisuks on ainult asjade ostmine, ei ole projektijuhtimise ja 
üldkulu abikõlblik

• Toetuse saaja oma töötajate täiendkoolitusega seotud kulu

• Projekti finantskulu (intressikulu, lepingutasu, tehingukulu, ülekandetasu, 
valuutavahetustasu, valuutavahetuskahjum, pangakulu jms)

• Rahatrahv, rahaline karistus, kohustuse mittetäitmisel makstav leppetrahv ja 
viivis

• Juriidiliste teenuste kulu, sh notari- ja advokaaditasud ja kohtukulud

• Mitterahaline kulu, sh vara amortisatsioon

• Kindlustusmaksed, v.a reisikindlustusmaksed seoses lähetusega

• Palgale lisaks makstav toetus või lisahüve, mis ei ole käsitatav palgana 
seaduse tähenduses

• Organisatsiooni juhtimiskulu
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29.08 voor 
avanes

30.09 kl 17 
voor sulgub 

Vastavushindamine
oktoober -

november 2022

Otsuste 
avalikustamine 

detsembris
2022

Keskkonnaprogrammi 
taotluste ajakava

Taotluste 

esitamine

Taotluste 

vastavus-

hindamine*

Taotluste 

sisuline 

hindamine

Mittevastavate taotluste teatised 

jooksvalt alates vooru sulgemisest
* Suunised puuduste 

likvideerimise tähtaegade 

kohta on juhtumipõhised
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Hanked

Toetuse saaja on kohustatud järgima kulude tegemisel riigihangete 
seaduse §-s 3 sätestatud üldpõhimõtteid ning olema suuteline nende 
põhimõtete järgimist veenvalt dokumentaalselt tõendama.

Hangete korraldamisel juhinduge riigihangete seadusest ja 
keskkonnaministri 31. jaanuari 2020. a määruse nr 10 §-st 41, sh 
järgmistest eritingimustest:

Toetuse saaja, kes ei ole riigihangete seaduse kohaselt hankija

• peab alates hanke eeldatavast maksumusest ilma käibemaksuta üle 
20 000 euro tegema hanke elektrooniliselt riigihangete registris

• kui hanke eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 5000–
20 000 eurot, peab esitama SA-le KIK vähemalt kolm digitaalselt 
allkirjastatud hinnapakkumust eri pakkujatelt

Projekti elluviimine I
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Projekti elluviimine II
Hanked (samaväärsuse nõue e-menetluses)

Lisage märke „või sellega samaväärne“ generaalklausel hankedokumentidesse, näiteks
RHRis hanketeate punkti VI.3):

Iga viidet, mille hankija teeb riigihanke alusdokumentides mõnele RHS § 88 lõikes 2
nimetatud alusele (standardile, tehnilisele tunnustusele, tehnilisele kontrollisüsteemile
vms), tuleb lugeda selliselt, et see on täiendatud märkega „või sellega samaväärne“. Iga
viidet, mille hankija teeb riigihanke alusdokumentides ostuallikale, protsessile,
kaubamärgile, patendile, tüübile, päritolule või tootmisviisile (RHS § 88 lg 6) või
märgisele (RHS § 89), tuleb lugeda selliselt, et see on täiendatud märkega „või sellega
samaväärne“.

Kui pakkuja soovib kvalifitseerimise tingimustele või tehnilisele kirjelduse vastavuse
tõendamiseks või hankelepingu täitmisel kasutada samaväärset, siis ta näitab selle
pakkumuses vabas vormis ära. Samaväärsuse kontrollimiseks esitab pakkuja vabas
vormis selgitused ja tõendid.
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Taotlusvorm
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Taotlusvorm
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Valminud uuringud, inventuurid

• Niidukahlajate demograafiliste näitajate uuring (Tartu Ülikool)

• Vähetuntud putukad – Eesti erakherilaste fauna ja liikide ohustatus 

(Tartu Ülikool)

• Väike-konnakotka elupaigavaliku pikaajalised muutused 

looduskaitseliste piirangute ja majandussoovituste kontekstis (Eesti 

Maaülikool)

• Kaitsealuste jõgitakjaliikide asurkondade uuring (Eesti Maaülikool)

• Natura 2000 linnualade linnustiku inventuurid (Eesti 

Ornitoloogiaühing)
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Probleemliikide tõrje
• Vereva lemmmaltsa tõrjumine 

• Karuputke võõrliikide tõrje

• Võõrliigi lusitaania teetigu tõrjumine Viljandi linnas
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Soetatud tehnika
Loomaveopargased
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Valminud objektid

Sinimäe vaatetorn



Tänan kuulamast!
Vt programmi infot ka meie kodulehelt 
https://kik.ee/et/toetatavad-tegevused
(rahastusallikas: keskkonnaprogramm)

Piret Sepp

projektikoordinaator

6 274 321

piret.sepp@kik.ee

https://kik.ee/et/toetatavad-tegevused

