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Ressursitõhususe toetust saanud 
ettevõtete arv põhitegevusala järgi
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Juba etteruttavalt võib öelda, et 
selle artikli kõrvale tasub võtta 
KIKi koduleht, kust näeb erine-
vate toetuste kohta täpsemaid 
tingimusi ja vajalikke kuupäe-
vi. Paraku kõik leheveergudele 
ei mahu.

Rohevesiniku 
kasutuselevõtt transpordis 
ja keemiatööstuses

Kuni 30. märtsini on KIKis ava-
tud taotlusvoor, kust toetame 
rohevesiniku tervikahela loo-
mist tootmisest tarbimiseni. 
Toetuse eesmärk on kiirendada 
rohelise ehk saastevaba vesini-
ku tootmist ja tarbimist Eestis, 
kus ei ole veel toimivaid vesini-
ku tootmise, jaotamise ega tarbi-
mise võimalusi.

Aastatel 2020–2021 läbi vii-
dud vesinikuressursside kasu-
tamise analüüs näitas, et Eestis 
on suurim potentsiaal heiteko-
guste vähendamiseks transpor-
disektoris, mis sõltub endiselt 
tugevalt fossiilsetest kütustest. 
Suurem potentsiaal on rongi-
del, praamidel, raskeveokitel ja 
teistel pikamaasõidukitel, kus 
elektrifitseerimist on keeruli-
sem teha.

Lisaks on vesiniku kasutuse-
levõtul transpordisektoris olu-
line keskenduda tanklavõrgu 
arendamisele. Sama analüüsi 
järgi seisneb tööstussektoris ve-
siniku potentsiaal fossiilsetel al-
likatel põhinevate keemiatoo-
dete impordisõltuvuse vähen-
damises. Seega on Eesti otsusta-
nud anda abi transpordi- ja kee-
miatööstuse sektorile saasteva-
ba vesiniku terviklahenduste 
väljatöötamiseks.

Transpordisektoris toeta-
me rohevesiniku tootmisüksu-
se ja tankimistaristu rajamist 
ning transpordivahendi soeta-
mist. Keemiatööstuses rohevesi-
niku- ja keemiatööstuse lähteai-
ne tootmisüksuste rajamist. See 
toetus on mõeldud ettevõtetele, 
maksimaalne toetussumma pro-
jekti kohta on 20 miljonit eurot. 
Taotlusvooru kogueelarve suu-
rus on ca 49 miljonit eurot.

Oleme KIKis ka varem  panus-
tanud vesiniku tervikahela aren-
damisse. Toetasime 5 miljoni eu-
roga Utilitase projekti, kes plaa-
nib võtta rohevesiniku kasutuse-
le taksonduses. Tulemusi näeme 
hiljemalt 2024. aasta lõpuks.

Energiasalvestuse 
seadmete pilootprojektide 
arendamine

Anname toetust taastuvener-
giast toodetud soojuse või elekt-
ri energiasalvestusseadme pro-
jekteerimiseks ja rajamiseks 
ning sellega seotud tegevusteks. 
Rajatud seadmeid tuleb pärast 
lõppmakse tegemist vähemalt 
viis aastat sihipäraselt ja nõue-
tekohaselt kasutada. 

See toetus on mõeldud ette-
võtetele, kes ise või sidusettevõt-
te kaudu omavad taastuvener-
gia tootmisüksust ja kellel pole 
seadusega keelatud energiasal-
vestusseadme omamine või ope-
reerimine. Toetuse maksimaal-
ne suurus elektri energiasalves-
tusvõimsuse iga megavati kohta 
on 360 tuhat eurot käibemaksuta 
ja soojuse energiasalvestusvõim-
suse iga 1000 kuupmeetri kohta 
220 tuhat eurot käibemaksuta. 
Maksimaalne toetussumma ühe 
taotluse kohta on 1 miljon eu-
rot. Ettevõtetele suunab riik kok-
ku ligi 7,8 miljonit eurot. Taotlu-
si ootame 3. märtsini.

Tööstusaladel 
taastuvelektri 
tootmisseadmete 
kasutuselevõtu 
hoogustamine

Kuni 28. veebruarini saavad et-
tevõtted küsida toetust tööstus-
alal või tööstusalaga piirneval 
alal asuva taastuvelektri toot-
misseadme jaotus- või põhivõr-
guga ühendamiseks. Seda ikka 
selleks, et saaksime taastuv-
energia tootmist Eestis suuren-
dada ja samal ajal vähendada 
vajadust fossiilkütuste järele. 
Taotlemise hetkel ei tohi taas-
tuvelektri tootmisseade veel ka-
sutusvalmis olla. Projekti tule-
musena loodud liitumisvõimsus 

Milliseid toetusi pakub KIK energeetika 
ja ressursitõhususe valdkonnas?
Säästlike, kiirete ja keskkonnahoidlike 
lahenduste arendamine ning nende 
kasutuselevõtt annab panuse 
kliimahoidu ja kasvuhoonegaaside 
heite vähenemisse, aga ka 
energiajulgeolekusse. Kui uudsete 
lahenduste kasutuselevõtt käib 
ettevõtetel veel üksi üle jõu, siis riik 
saab anda siin oma panuse. Seetõttu 
on KIKis avatud ja avanemas üsna 
mitu energeetikavaldkonna toetust, 
mis on mõeldud just ettevõtetele.

AIRE ARIKE-TRUTIN,  KIKi energeetika ja liikuvuse valdkonnajuht
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Meetme eelarve on 22,5 miljo-
nit eurot.

Lõppeval rahastusperioodil 
panustas KIK ühtekuuluvusfon-
di toel ca 60 miljoni euroga 232  
soojusmajanduse investeeringu-
projekti. Lisaks valmis 203 soo-
jusmajanduse arengukava, mis 
on aluseks investeeringute te-
gemisel. Võib öelda, et uusi või 
renoveeritud katlamaju ja soo-
justorustikke on ehitatud igasse 
Eestimaa nurka.

2023. aasta teises pooles ava-
me ka õiglase ülemineku fondist 
20-miljonilise toetuse, mille ees-
märk on Ida-Virumaal kaugküt-
tevõrgus põlevkivi asemel taas-
tuvatest allikatest soojuse toot-
mine uue või rekonstrueeritud 
soojuse tootmisjaamaga.

Biometaani ehk rohegaasi 
kasutuselevõtt

Selle aasta teises pooles suuna-
me 12 miljonit eurot biometaa-
ni ehk rohegaasi tarbimise ja tar-
nimise arendamiseks. Toetame 
biometaani tarbivate gaasibussi-
de soetamist avaliku liiniveotee-
nuse osutamiseks, samuti jäät-
mekogumise teenuse osutami-
seks  ja elanikkonnakaitse- või 
tuletõrjeteenistustes kasutatava-
te keskkonnasõbralike sõiduki-
te soetamist. Lisaks saab toetust 
biometaani võimekusega tankla-
te rajamiseks.

Eestis on KIKi toel valminud 
juba 20 biometaani tanklat. 
Toetuse saajateks on nii Alexe-
la, Krooning, Eesti Gaas kui ka 
JetGas. Samuti sõidavad Tartu, 
Tallinna ja Pärnu linna lähiliini-
de bussid rohegaasiga.

www.kik.ee

Ettevõtete ressursitõhusus 
Hea meel on, et oleme viimase 
viie aasta jooksul toetanud 231 
ettevõtte ressursitõhususe inves-
teeringuprojekti 82 miljoni eu-
roga. Lisaks 700 tuhande euro-
ga ettevõtete ressursiauditite te-
gemist. Kõik see näitab, et Ees-
ti ettevõtted soovivad anda oma 
panuse kliimaneutraalse ma-
janduse suunas, aga mõtlevad 
ka oma ettevõtte tasandil, kui-
das võimalikult keskkonnahoid-
likult hakkama saada. Seni võib 
tublide toetuse saajate seast lei-
da sellised ettevõtted nagu Esto-
nian Cell, A. Le Coq, Solarstone, 
Laserline, Dagöplast, Ecoprint, 
Kunda Nordic Tsement, Tartu 
Mill jpt. 

Loodetavasti juba selle aasta 
teises pooles saame taas avada 
ettevõtete ressursitõhususe toe-
tuse taotlemise eelduseks oleva 
uue ressursiauditite taotlusvoo-
ru. Sel korral on  mõeldud lisaks 
tööstustele ka teenindussektori-
le. Täpsed tegevusalad veel sel-
guvad. Investeeringutoetuste 
meede avaneb 2024 ja siis läheb 
jagamisele ca 34,5 miljonit eurot.

Taastuvenergial põhinev 
soojusmajandus

Juba lähikuudel avame taas 
taotlusvooru kaugkütte katla-
majade ja torustike uuendami-
seks. Katelde renoveerimise ja 
kütuse vahetuse kõrval toetame 
ka selle asendamist mõne tei-
se tehnoloogiaga, näiteks soo-
juspumbaga. Toetame ainult 
taastuvenergia lahendusi. Taot-
lejate ringi ootame kohalike 
omavalitsuste üksuseid, kohali-
kule omavalitsusele kuuluvaid 
äriühinguid ja soojusettevõtjaid. 

peab olema vähemalt 200 kilo-
vatti ja liitumispunkt tuleb väl-
ja ehitada hiljemalt 2026. aasta 
aprilliks. Vooru eelarve on 6,8 
miljonit eurot.

Jaotus- või põhivõrgu liitu-
misvõimsusele lisanduva iga me-
gavati kohta on võimalik saada 

toetust maksimaalselt 230 tuhat
eurot käibemaksuta, maksi-
maalne summa taotluse kohta 
on miljon eurot. Toetust saavad 
küsida Eestis registreeritud äri-
ühingud, kuid mitte suletud jao-
tusvõrku omavad ja opereerivad 
äriühingud.
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