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Kes me oleme
•

•

KIK asutati sihtasutusena keskkonnakasutusest laekuva raha
kasutamise seaduse ja selle muutmise seaduse alusel
rahandusministeeriumi haldusalas 2000. aasta maikuus.
Meie põhitegevuseks on rahastada erinevaid keskkonnaprojekte
Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, Euroopa Liidu
Ühtekuuluvusfondist (ÜF), Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF)
ja Euroopa Sotsiaalfondist (ESF) ning rakendada rohelist
investeerimisskeemi (CO2 kvoodimüük ja toetuste vahendamine).
Samuti on KIKist võimalik taotleda sihtotstarbelist keskkonnalaenu
soovitud projekti elluviimiseks.

KIKi kaudu liikuvad vahendid
•

•

•

•

•

KESKKONNAPROGRAMM s.o keskkonnatasude seaduse alusel
riigieelarvest eraldatud vahendid (loodusvara kasutusõiguse tasu ja
saastetasu).
ÜHTEKUULUVUSFOND (endine ISPA) - ÜF keskkonnasektori projektide
eesmärk on viia sektori olukorda kirjeldavad näitajad vastavusse EL-i
nõuetega ning vähendada EL liikmesriikide arengulisi erinevusi. ÜF toetab
veemajanduse ja jäätmekäitluse valdkonda.
STRUKTUURIFONDID - Euroopa Liidu ERF ja ESF vahendid. ERFi
üldeesmärk on toetada majandustegevuse ja infrastruktuuride, sealhulgas
keskkonnainfrastruktuuri arendamist. ESFi üldeesmärk on toetada
tööhõive tõstmist inimressursi arendamisega.
CO2 KVOODIMÜÜK- taastuvenergeetika (Austria, Hispaania)
KESKKONNALAEN - keskkonnakaitselisteks investeeringuteks
veemajanduse, jäätmekäitluse, taastuvenergeetika ning teiste keskkonda
säästmist ja taastamist aitavate projektide arendamiseks.

Keskkonnaprogrammi
õigusraamid
•
•
•

Keskkonnatasude seadus
Keskkonnaministri 17.02.2006 määrus nr 13
Finantseerimise kord
•
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Keskkonnaprogrammi finantseerimise kord
Finantseerimise korra lisad

Regionaalabi grupierand

Keskkonnaprogrammi struktuur

Keskkonnaprogrammi jagunemine
•

Keskkonnaprogramm jaguneb 10
valdkondlikuks programmiks
•
•
•
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•
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Kalandus
Veemajandus
Merekeskkond
Jäätmekäitlus
Looduskaitse
Metsandus
Atmosfääriõhu kaitse
Maapõu
Keskkonnakorraldus
Keskkonnateadlikkus

Esitatud ja rahastatud projektide arv
keskkonnaprogrammist 2000-2012
Aasta

Esitatud projekte
(tk)

Rahastatud
projekte (tk)

2000

-

860

2001

1620

956

2002

1873

998

2003

2329

1340

2004

2627

1658

2005

2407

1533

2006

2813

1467

2007

2719

1390

2008

2496

1370

2009

1398

668

2010

1623

974

2011

1744

1184

2012

2060

1096

KOKKU

25 682

15 494

Rahastatud keskkonnateadlikkuse
projektid
•

•

Perioodil 2011-2012 kokku 1136 projekti
summas 10 789 216,50 eurot.
Lääne-Virumaalt kokku 53 projekti summas
225 081,83 eurot

Keskkonnaministri 17.02.2006
määrus nr 13
•

§ 8 keskkonnateadlikkuse programm
•

•

(2) Elanike väärtushinnangute ja käitumisharjumuste keskkonnasäästlikuks
muutmisega seoses toetatakse järgnevaid tegevusi:
1) riiklikke õppekavasid toetava aktiivõppe meetoditel põhineva
keskkonnaharidusliku tegevuse arendamine ja läbiviimne;
2) keskkonnateadlikkust tõstvate teavitustegevuste ja -kampaaniate korraldamine
määratletud sihtrühmadele;
3) rahvusvahelises keskkonnahariduse alases koostöös osalemine.
(3) Riiklikke õppekavasid toetava aktiivõppe meetoditel põhineva
keskkonnaharidusliku tegevuse arendamise ja läbiviimisega seoses toetatakse
järgmisi tegevusi:
1) aktiivõppemeetodil põhinevate riiklikke õppekavasid toetavate
keskkonnahariduslike õppeprogrammide läbiviimine vabas õhus või riiklikke
õppekavasid toetavaid programme pakkuvas asutuses/keskuses;
2) riiklikke õppekavasid toetavate õppeprogrammide ja -materjalide väljatöötamine
koos nende rakendamise juhenditega;

Keskkonnaministri 17.02.2006
määrus nr 13
•

§ 8 keskkonnateadlikkuse programm
•

•

(4) Määratletud sihtrühmale suunatud keskkonnateadlikkust suurendavate
teavitustegevuste korraldamisega seoses toetatakse järgmisi tegevusi:
1) varem algatatud regulaarsete keskkonnateadlikkust tõstvate teavitustegevuste
jätkamine;
2) määratletud sihtrühmale suunatud keskkonna- või keskkonnahariduse alase
teavitustegevuse korraldamine;
3) perioodiliselt elanikkonna keskkonnateadlikkuse alaste uuringute korraldamine
ja nende tulemuste avalikustamine;
4) määratletud sihtrühmale suunatud säästva eluviisi ja tarbimise alase
teavitustegevuse korraldamine.
(7) Rahvusvahelises keskkonnahariduse alases koostöös osalemisega seoses
toetatakse järgmisi tegevusi:
1) üldhariduskoolide õpilastele suunatud rahvusvaheliste keskkonnaprojektide ja
korraldamine ja/või neis osalemine;
2) piiriülestes keskkonnahariduslikes projektides osalemine.

Keskkonnaministri 17.02.2006
määrus nr 13 § 10
•

(1) Toetuse taotlejaks võivad olla kohaliku
omavalitsuse üksused, äriühingud,
keskkonnakaitsega tegelevad asutused või
avalik-õiguslikud juriidilised isikud.
Mittetulundusühingud ja sihtasutused saavad olla
taotlejaks, kui nende põhikiri näeb ette loodusvõi keskkonnakaitselist tegevust või koolituse
alast tegevust keskkonnateadlikkuse projektide
korral.

Omafinantseering
•

•

Avalik-õiguslikel juriidilistel isikutel (v.a riigiasutused) peab
omafinantseering olema vähemalt 10% KIKi
finantseeritava projekti või projekti etapi abikõlblike
kulutuste maksumusest.
Sihtasutustel ja mittetulundusühingutel on soovitatav
omafinantseering vähemalt kümme protsenti KIKi
finantseeritava projekti või projekti etapi abikõlblike kulude
maksumusest.

Omafinantseering
•

•

•

Omafinantseering ei ole nõutav keskkonnateadlikkuse
programmis avalikelt alus-, põhi- ja keskharidust andvatelt
haridusasutustelt ning huvikoolidelt;
Keskkonnateadlikkuse programmist filmi tootmiseks
toetuse taotlemisel peab omafinantseering olema
vähemalt 50% projekti abikõlblike kulude maksumusest ja
KIKi toetuse suurus ei tohi ületada 65 000 eurot ilma
käibemaksuta;
Keskkonnateadlikkuse programmis telesaate tootmisel
vähemalt 15 % ja KIKi toetus ei tohi ületada 3800 eurot
(käibemaksuta) ühe telesaate kohta.

Abikõlbulik ajaperiood
•

•

•

Sihtfinantseeritavate kulutuste abikõlblikkuse perioodi
vahemik algab taotlusvooru tähtajast ja lõpeb rahastamise
otsuse kehtivusaja möödumisel. Projekti abikõlblikkuse
periood määratakse sihtfinantseerimise lepingus projekti
alguse ja lõpuga ning see peab jääma eelpool nimetatud
vahemikku;
Omafinantseeritavate kulutuste abikõlblikkuse periood
algab taotlusvooru avalikustamise kuupäevast, kui see on
eraldi kokku lepitud sihtfinantseerimise lepingus ja lõpeb
sihtfinantseerimislepingus märgitud lõpptähtajaks, mis ei
tohi ületada rahastamise otsuse kehtivusaega;
Rahastamise otsuse kehtivusaeg on 24 kuud alates KIKi
nõukogu otsuse tegemise kuupäevast.

Abikõlbulikkus
•

Keskkonnateadlikkuse programmi raames ei ole
järgmised kulutused abikõlblikud:
•
Hoonete ehituse ja remonditööde teostamise
kulutus;
•
Kontori-, majapidamis-, hooldus-, audio- ja
visuaalse salvestamise ja esitamise ning muu
sarnase tehnika soetuskulud;
•
Sõiduvahendite soetuskulutus.

Taotluse kohustuslikud lisad
•
•

•

•

•

•

•

Mitteehituslikud projektid
Projektijuhi CV (lisada kui taotleja on ise tööde teostaja, ei ole nõutud
riigiasutuste puhul).
Seletuskiri ja kalkulatsioon eelarves olevate kulude ja ühikhindade
selgituseks juhul kui ei ole võimalik lisada hinnapakkumisi.
Koopia hinnapakkumisest eelarves olevate kulude selgituseks võimalikult
tarnijalt, asjade müüalt, tööde teostajalt.
Väljavõte kaitsekorralduskavast kui töö viiakse läbi kaitsealal, (võib lisada
elektroonilise dokumendi veebipõhise lingina).
Keskkonnaameti nõusolek kui MTÜ/SA, ettevõtja, omavalitsus või
haridus/teadusasutus viib töid läbi tema poolt hallataval objektil või kaitsealal
Omavalitsuse kirjalik nõusolek/kooskõlastus rajatiste ja väikeehitiste
rajamise kohta.

Taotluse kohustuslikud lisad
•

•

•
•

•

•

•

•

Trükised ja multimeedia (raamatud, ajakirjad, voldikud, ajalehed,
filmid, tele- ja raadiosaated, CD ,DVD, veebilehed jms.).
Lühikokkuvõte kavandatud trükise, CD-l, DVD-l või multimeediainfokandjal üllitise sisust ja projektitulemist.
Koopia levitamise-, tõlkimise-, litsentsi- või muust sellisest lepingust.
Trükiste, CD-de, DVD-de ja muude infokandjate jaotuskava: millistele
asutustele ja kui palju jaotatakse ning kuidas või kus saaja seda saab
kasutada.
Filmide puhul selgitada näitamise aeg ja kanal või muu kasutamise ja
levitamise viis.
Tele- ja raadiosaadete puhul raadio- või telekanali kinnitus saate eetrisse
saatmise kohta või taotleja selgitus viisist, kuidas tagatakse saadete eetrisse
edastamine taotluses osutatud perioodil
Trükise müügi korral kalkulatsioon kaanehinna kujunemise ja
planeeritava tulu kohta. Planeeritav tulu tuleb näidata projektis
omaosalusena.
Ajakirjade puhul koopia väljaandja majandusaasta aruandest.

Taotluse kohustuslikud lisad
•

Kõik projektid

•

Mittetulundusühingutel ja sihtasutustel põhikirja koopia;

•

•

•

•

•

Maa- või rajatise kasutusega seotud projektide puhul esitada asukoha
skeem ja tõendusmaterjal objekti kasutusõiguse kohta;
Maksuameti tõend maksuvõlgade puudumise kohta (äriühingud,
mittetulundusühingud, sihtasutused);
Viimasel 3 aastal arendatud sarnaste projektide loetelu (ainult MTÜd ja
SAd);
Esindusõiguse volitus, kui taotluse allkirjastaja ei ole taotleva asutuse
seaduslik esindaja;
Kulu omahinna arvutamise metoodika (mootorsõiduki kasutamine,
sõidukulu, sidekulu, üldkulu).

Taotluse esitamine
•
•

•

•

•

•

KIK teavitab vooru avamisest vähemalt 30 päeva jooksul;
Taotlus esitatakse läbi elektroonilise andmesüsteemi
KIKAS;
Taotlus esitatakse ühes voorus samade tegevuste kohta
vaid ühte valdkondlikusse programmi;
SA KIK edastab hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul
taotluste laekumise tähtpäevast arvates kõik nõuetele
vastavalt esitatud taotlused koos kontroll-lehega
Keskkonnaministeeriumile hindamiseks (8 nädalat);
Taotluste menetelemiseks moodustab keskkonnaminister
hindamisgrupid;
Rahastatakse projekte mis on saanud vähemalt 60%
hindepunktidest.

Tähelepanekud!
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Projekti tuleks hakata juba varakult ette valmistama;
Kohustuslikud lisad oleksid kehtivad (hinnapakkumised);
Dokumendid oleksid loetavad;
Eelarve ja hinnapakkumised läheksid omavahel kokku!
Hinnapakkumise/kalkulatsiooni sisu läheks kokku projekti
tegevustega;
Kui tegemist on kohustusliku lisaga ja mingil põhjusel ei ole vaja seda
juurde lisada, siis kindlasti märkida selgitus mitte lisamise kohta;
Määruse viited võtta KIKi kodulehelt;
Indikaatorite osa täita vastavalt nõutule;
Viited arengukavadele!
Projekti ja tegevuste lõpu kattuvus.

Tänan tähelepanu eest!

Joel Randveer
joel.randveer@kik.ee
322 3351

