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Infopäeva teemad
• Programmi eesmärk
• Taotlemise tingimused
• Toetuse andmise tingimused
• Taotlusvormi tutvustus
• Taotluse hindamine



Kaasrahastamise programmi eesmärk 
on aidata katta välisprojektis nõutavat 
omafinantseeringut.
Kaasrahastatava projekti eesmärk peab vastama keskkonnaprogrammi 

üldeesmärgile ning arvestama atmosfääriõhu kaitse, kalanduse, 

keskkonnateadlikkuse, looduskaitse, merekeskkonna, metsanduse, 

ringmajanduse või veemajanduse valdkondliku programmi eesmärke.

• Programmi reguleerib KeM 31.01.2020 määrus nr 10 „Keskkonnaprogrammist 

toetuse andmise kord ja tingimused“ (edaspidi määrus) 

https://www.riigiteataja.ee/akt/129122021066?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/129122021066?leiaKehtiv


Üldine info
• 2022. a oli kaasrahastuse kahes voorus kokku 

400 000 eurot
• 2023. a on vooru aastaeelarve 600 000 eurot, mis 

jagatakse ära kahe vooru vahel

• Rahastuse saanud projektid 2022. II voorus:
• Mikrosaasteainete eemaldamine heitveest selle strateegilise taaskasutuse võimaldamiseks

• Mitmemõõtmeline sademeveepuhastus linnapiirkondades puhtama Läänemere nimel, 

• Üleeuroopalise tähtsusega niidukoosluste taastamine ja uudsete hooldusvõtete juurutamine



• Välisrahastus peab moodustama KIKi projekti maksumusest vähemalt 50%.

• Kui KIK toetus kaasrahastatavas projektis on üle 50%, siis esitatakse taotlus üldises
korras sobivasse keskkonnaprogrammi.

• Kui kaasrahastatavas projektis on Eestis mitu partnerit, võib kaasrahastamist taotleda
vaid põhipartner,

• milleks lepivad projekti Eesti partnerid vajaduse korral omavahel kokku, kes neist tegutseb 
kaasrahastamist taotledes teiste nimel põhipartnerina.

Toetuse andmise tingimused



SA KIK kaasrahastab põhirahastaja Eesti-poolsete katmata 
kulude abikõlblike kulude summast:

Kuni 50 % - äriühingute projekte

Kuni 80 % - avalik-õiguslik juriidiliste isikute, s.h KOV, projekte

Kuni 90 % - sihtasutuste ja mittetulundusühingute projekte

Kuni 100 % - valitsus- ja riigiasutuste projekte

Omafinantseering peab olema rahaline ja tasutud enne KIK tehtavat lõppmakset.

Riigiabi ja VTA vaadatakse igal üksikul juhul vajadusel läbi.



Erinev varasemast

• Kaasrahastamise taotlus esitatakse KIKile pärast põhirahastajalt positiivse
rahastusotsuse saamist.

• Põhjendatud juhul võib SA KIK võtta vastu ka sellest varem esitatud 
taotluse.

• Kaasarahastamise programmis on ühe projekti toetuse maksimaalne suurus 100%
kaasrahastamise programmi aastaeelarvest.





E-toetus (rtk.ee)

• Taotlus koos lisadokumentidega tuleb esitada e-keskkonnas.

• Kogu edasine suhtlus käib E-toetus keskkonna postkasti

vahendusel.

• E-toetuse keskkonna kasutamiseks on kaasrahastamise

meetme all juhend.

• Lisaks juhendile on taotluse esitamise ja täitmise kohta

täpsem info kaasrahastamise meetme all 7. septembri 2022
infopäeva slaidides.

• E-toetuse tutvustus

Taotluse esitamine

https://www.kik.ee/sites/default/files/taotluse_e-toetuse_keskkonda_sisestamise_juhend.pdf


E-toetus sisu



2023. aasta esimese kaasrahastamise programmi taotlusvooru 
ajakava 

Taotluse menetluse etapid:

• Taotluse vastuvõtmine ehk voor on avatud 1. märts – 31. märts 17:00

• Taotluse ja taotleja vastavuse kontroll aprill-mai 2023

• Taotluse sisuline hindamine aprill-mai 2023

• Otsus, kas taotlust rahuldatakse või mitte – juuni 2023

Taotluste vastavuskontroll toimub ning tähtajad parandamiseks ja täpsustamiseks antakse jooksvalt.

Ajakava



• Hindamiseks moodustatakse töörühm keskkonnaministeeriumi, KIKi ja vastavate valdkondade ekspertidest pärast vooru lõppemist

• Hindamiskriteeriumid:

• Projekti vajalikkus (30% maksimaalsest koondhindest)  

• Projekti teostatavus (30% maksimaalsest koondhindest) 

• Projekti jätkusuutlikkus (10% maksimaalsest koondhindest) 

• Projekti keskkonnakaitse mõju (30% maksimaalsest koondhindest)

Täpsemad hindamiskriteeriumid on KIK kodulehel.

Hindamine 

Hindamiskriteeriumid ja hindamisrühm

https://www.kik.ee/sites/default/files/kaasrahastamise_pr_hindamiskriteeriumid_2022_sugis.pdf


Tänan kuulamast ja edu 

taotlemisel!

Monika Pihlak

627 4035

monika.pihlak@kik.ee

mailto:monika.pihlak@kik.ee

	Default Section
	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13


