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Tänane ettekanne

• toetuse eesmärk

• taotluse sisestamine

• hindamine ja otsused

• projekti edasine käik
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Eesmärk ja alused

Suurendada üldhariduskooli õpilaste teadlikkust rohetehnoloogiast, 

selle valdkonna nutikatest lahendustest ning seostest

kliimamuutusega. 

Tegevustes kaasatakse õpilasi, kes õpivad:

• 1.–4. klassis

• 5.–9. klassis

• 10.–12. klassis

Määrus nr 8 “Rohetehnoloogia ettevõtluse arendamise programmide 

ja üldhariduskoolide õpilaste teadlikkuse suurendamise projektide 

toetamise tingimused ja kord”

https://www.riigiteataja.ee/akt/126022021024?leiaKehtiv
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Taotluskeskkond
• taotlemine toimub E-toetuse keskkonna kaudu

https://etoetus.rtk.ee/rm_sso/login?service=https://etoetus.rtk.ee:443/esfos/j_spring_cas_security_check?url=https://etoetus.rtk.ee/esf2web/~hash~/esfos-desktop&mode=esf
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Taotluse sisestamine

Vali kindlasti õige taotlusvoor!

Õpilaste rohetehnoloogia teadlikkuse suurendamine II 

Abiinfo
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1. Taotleja
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1. Taotleja
Vähemalt üks

kontaktisikutest peab

olema määratud rolli

kontaktisik ja tehtud

märge ruutu “Isik soovib

saada teavitusi e-

postile”. Kui taotluse 

esitaja ei ole 

allkirjaõiguslik isik, siis

lisada volitus, määrates

dokumendi tüübiks

“Kontaktisiku volitus”
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1. Taotleja

Kontaktisikud

• Lisage kõik taotlusega seotud isikud taotluse kontaktisikuteks (sh allkirjaõiguslik

isik) ning vähemalt ühele isikule tehke linnuke, et isik soovib teavitusi e-postile. 

• Kogu taotluse ja projektiga seotud suhtlus käib e-toetuse postkasti kaudu. 

• Jälgige, et e-mail, millele teavitusi saadetakse, oleks korrektne ja e-toetuse kirjad ei

läheks rämpsposti. 

• Konkreetset projekti näevad vaid sinna juurde lisatud isikud. 

Käibemaks

• Kui käibemaks jääb kulu tegija ehk toetuse saaja kanda, siis on KM abikõlblik kulu. 

• Juhul, kui käibemaksu saab küsida riigilt tagasi ehk taotleja on 

käibemaksukohustuslane, siis on KM mitteabikõlblik kulu.
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2. Üldandmed

Siit saab muuta projekti nime

Projekti algus ei või olla varasem kui

otsuse kuupäev ja projekti kestus 18 kuud
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4. Sisu

Valida, kas toimub:

• teoreetiliste teadmiste

edastamine

• teoreetiliste teadmiste

edastamine koos

praktiliste näidetega, 

mida ei tee õpilased

• teoreetiliste teadmiste

edastamine koos õpilaste

praktiliste tegevustega
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4. Sisu
• lahendamist vajava kliimamuutustega seotud probleem, taust ja 

tegevuskava

• projekti eesmärk ja tulemused

• võimalik kavandatava tegevuse mõju ning milliseid riske maandatakse

• lühikokkuvõte avalikkusele (avaldatakse KIKi kodulehel): kirjeldada

lühidalt projekti eesmärki, tegevusi

• projekti seos ringmajanduse ja rohetehnoloogiaga

• RIO markeri kood ja selle seos kliimamuutustega (110 – haridus) 

• meeskonna ning juhtimiskorralduse kirjeldus (lisada)

• kasusaajate asukohana märkida haridusasutuse asukoht (piirkondlik –

maakond – linn/vald)
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5. Näitajad

Näitajate lehel valida ja märkida kõik kohalduvad näitajad

Algväärtus alati 0 ja sihtväärtusena planeeritav tulemus
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6. Tegevused

Tegevuste lehel lisage tegevus, selle algus ja lõpp ning täpsustage sisu. 

Sisestatud tegevuse nimetus kuvatakse eelarves.
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Eelarve

7. Eelarve

Ei ole vaja lisada

Kirjutage, mis kuludest ja 

summadest eelarve rida

koosneb ja lisage

hinnapakkumused

Toetuse määr 95%

Projekti toetus

2 000 – 15 000 eurot
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9. Esitamine
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Taotluse muutmine
Kui taotlusvormil ei saa uuel lehel lahtrit täita,

siis kontrolli, kas lehe paremal üleval on nupp

“Ava andmed muutmiseks”

Iga lehe all paremas nurgas on kolm valikut:

Katkesta valikul ei ole vorm enam muutmiseks avatud (tuleb uuesti valida “Ava 

andmed muutmiseks”).

Salvesta mustand saab kasutada, kui kõik kohustuslikud väljad pole veel täidetud.

Järgmisele lehele liikumiseks tuleb kindlasti vajutada Salvesta ja jätka!



Homse hoidjad

Taotluste läbivaatamine

Taotluse menetlemise 3 etappi:

1) taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollimine;

2) eelistushindamine ehk pingerea koostamine; 

3) otsuste tegemine. 

Taotluse menetlemise aeg on kuni 90 kalendripäeva, 

otsused septembris
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Mis edasi?

• Projekti elluviimine toimub taotluse rahuldamise otsuse alusel, KIKiga lepingut

ei ole vaja sõlmida.

• Projekti tegevused ja kulud tuleb teha projekti abikõlblikkuse perioodil.

• Hanked 

– järgida riigihangete seaduse (RHS) nõudeid

– võrdlevad pakkumused tuleb võtta asjade ja teenuste ostul alates 5 000 eurot km-ta

• Lepingute sõlmimine

• Maksed

– üldjuhul peale kulu tekkimist

– võimalik küsida ettemakset 10 - 30%

• Projektiga seotud infomaterjalid, üritused ja objektid tuleb tähistada

sõnastusega „Toetas Eesti riik”, KIK ja KeM logod.

• Aruande esitamine.
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Info

www.kik.ee

http://www.kik.ee/


Tänan kuulamast!
Taotluste esitamise tähtaeg 20. juuni kell 17!

Vaata Õpilaste rohetehnoloogia teadlikkuse suurendamine |

Keskkonnainvesteeringute Keskus (kik.ee)

Ulvi Tuisk

ulvi.tuisk@kik.ee
tel: 627 4180

https://kik.ee/et/toetatav-tegevus/opilaste-rohetehnoloogia-teadlikkuse-suurendamine
https://kik.ee/et/toetatav-tegevus/opilaste-rohetehnoloogia-teadlikkuse-suurendamine

