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Üldhariduskoolide õpilaste rohetehnoloogia teadlikkuse 

suurendamise projektide toetamine

• Toetusmeedet rahastatakse õhusõiduki käitajate 

lubatud heitkoguste ühikute enampakkumisest 

saadud tulu vahenditest.

• Meetme eesmärk on aidata kaasa liikumisele 

kliimaneutraalse majanduse suunas kasvatades 

üldhariduskoolide õpilaste teadlikkust.
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• Taotlusvooru eelarve on 366 000 eurot

• Taotlusvoor on avatud alates 20. aprillist 2022 ja 

taotluste esitamise tähtaeg on 20. juuni 2022.

• Taotlusvooru raames toetatakse:

Üldhariduskoolide õpilastele 

suunatud projekte, mis 

suurendavad teadlikkust 

rohetehnoloogiast.
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Üldhariduskoolide õpilaste teadlikkuse 

suurendamise projektid

• Toetuse suurus on 2 000 kuni 15 000 eurot

• Toetuse määr on 95% abikõlblikest kuludest

• Projekti kestus kuni 18 kuud. 
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Toetatavad tegevused

Üldhariduskoolide õpilastele suunatud 

projektid, mis suurendavad teadlikkust 

rohetehnoloogia valdkonnast ning selle 

seosest kliimamuutustega. 

Lisaks teoreetiliste teadmiste 

edastamisele on väga tervitatavad 

projektid, milles teoreetiline osa on 

seotud ka praktiliste tegevustega.
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Toetuse taotlejaks võib olla:

• EV registreeritud juriidiline isik

• Valitsusasutus või selle hallatav asutus

• KOV asutus või selle hallatav asutus
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Projekte võib ellu viia kas klassis, koolis, 

huviringis või väiksemates õpilaste 

gruppides või meeskondades. 

Aga milliseid projekte siis ikkagi teha?
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Abikõlblikud kulud

• Projektijuhtimine kuni 20% AK kuludest 

• Projekti heaks töötavate isikute töötasu

• Eksperdile makstav töötasu 

• Lähetuse päevaraha piirmäära ulatuses

• Lähetuskulud, sh majutuskulu 

• Projektiga seotud sõidukulu 

• Projektiga seotud asjade hankimise, teenuste ja tööde 

tegemise ja tellimise kulu…
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• Projektiga seotud ürituste korraldamise kulud, sh auhinnafond 

ning erisoodustusega kaasnev tulumaks ja sotsiaalmaks 

• Trükiste ja digitaalsete materjalide väljaandmise kulud

• Teavitustegevuse kulud 

• Riiklikud lõivud ja maksud, 

mida ei tagastata riigi poolt 

• Muud projekti elluviimiseks

vajalikud otsesed kulud
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Mitteabikõlblikud kulud

• Toetuse saaja juhtimisega seotud personalikulud 

• Toetuse saaja üldkulud

• Piirmäära ületav lähetuse päevaraha ja isikliku 

sõiduvahendi kasutamise kulu, majutuskulu piirmäära 

ületav kulu 

• Töötajale makstav lisatasu 

• Seotud isikute vahel sõlmitud tehinguga kaasnev kulu…
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• Esinduskulu ja tehtud kingituste kulu

• Trahv, viivis, kahjuhüvitis ja rahaline karistus ning 

kohtukulu 

• Varem riigieelarvelistest või välisvahenditest hüvitatud 

kulu 

• Sularahamaksed 

• Muu toetatavate tegevustega sidumata 

ning projekti elluviimise seisukohast 

põhjendamatu kulu
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Eelistuskriteeriumid

Projekti tegevustesse kaasatakse:

• 5.-9. klassi õpilasi 3p   

• 10.-12. klassi õpilasi 2p

• 1.-4. klassi õpilasi 1p

Projekti tegevused toimuvad 

Väljaspool Tallinna ja Tartu 

Linnapiirkondi

• Jah 2p

• Ei 1p



Ee
st

i V
ab

ar
iik

Taotluses kirjeldatud tegevused sisaldavad:

• Teoreetiliste teadmiste edastamist ning õpilaste praktilisi 

tegevusi 4p

• Teoreetiliste teadmiste edastamist koos praktiliste

näidetega, mida ei tee õpilased 2p

• Teoreetiliste teadmiste edastamist 1p

Tegevused on seotud

• Üldhariduskooli elluviidava projektiga 3p

• Keskkonnahariduskeskuse või huvikooli projektiga 2p

• Muu projektiga 1p



Tänan kuulamast!

Peaspetsialist, eelarve-ja strateegiaosakond

Kertu Sepp

kertu.sepp@envir.ee


