
Energiasalvestuse seadmete
pilootprojektide arendamise projektidele

toetuse taotlemine (vorm)
(RRF - taaste- ja vastupidavustaristurahastu)

infotund 31. jaanuar 2023



Homse hoidjad

Vormid KIK kodulehel, taotlusvooru aktuaalsed teemad, 

näited e-toetuste süsteemist

Lingid: Toetuse andmise tingimused

KIKi koduleht: Energiasalvestuse seadmete pilootprojektide

arendamine

Päevakava

https://www.riigiteataja.ee/akt/109122022021
https://kik.ee/et/toetatavad-tegevused/energiasalvestuse-seadmete-pilootprojektide-arendamine


Homse hoidjad

E-toetuse keskkond - https://etoetus.rtk.ee/

Taotlusi saab esitada alates 30.12.2022 kuni 03.03.2023 kl 17.00

NB! 30.jaanuaril 2023 on oluliselt muudetud taotluse vorm – kes on
taotlusega alustanud enne 30. jaanuari, palun tehke uuesti!

Menetlus (k.a. hindamine) – 90 päeva (+20 päeva taotlejatele
taotluste täiendamiseks)

Hindamine – pärast taotlusvooru lõpu, mitte jooksev voor

Kuidas saab taotleda? 

https://etoetus.rtk.ee/


Homse hoidjad

Kust informatsiooni saab?
Määrus Riigiteatajas – Majandus- ja taristu minstri

07.12.2022 määrus nr 99 + Seletuskiri KIKi kodulehel

KIKi kodulehel: juhendid, vormid, seletuskiri, infopäevade

slaidid + muu asjakohane info

KIKi projekti koordinaatorid: Anastasia Petrova

(anastasia.petrova@kik.ee, 627 4151

Riigiabi- ja finantsküsimused- vajadusel suuname teid KIK

spetsialistide juurde

https://www.riigiteataja.ee/akt/109122022021
https://kik.ee/et/toetatavad-tegevused/energiasalvestuse-seadmete-pilootprojektide-arendamine
https://kik.ee/et/toetatavad-tegevused/energiasalvestuse-seadmete-pilootprojektide-arendamine
mailto:anastasia.petrova@kik.ee
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Taotleja
Kes on taotleja? Toetust võib taotleda Eestis registreeritud ja

tegutsev äriühing, kes omab ise või seotud ettevõtja kaudu

taastuvenergia tootmisüksust ja kellel pole seadusega

keelatud energiasalvestusseadme omamine või opereerimine

(elektrienergia puhul - võrguettevõte).

NB! Taotleja finantsvastupidavus - §10 lg 4.
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Taotleja
Taotleda võib üksi või koos partneriga, kes on ka Eestis

registreeritud äriühing kellel pole seadusega keelatud

energiasalvestusseadme omamine või opereerimine. Reeglid

rakenduvad solidaarselt.

Partner osaleb projektis toetatava tegevuse rakendamisel ja

tal tekkivad selle käigus toetatavad kulud.

Teave, mis tõendab taotleja ettevõtte suurust – toetuse

%, kontserni kuuluvus, Silveri 19.12.2022 ettekanne
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Taotleja
Kes ei saa toetust taotleda? §6 lg 8 EK viimased

täpsustused
• fossiilkütustega seotud tegevuseks, sealhulgas allkasutus tootmisahela järgmistes etappides, välja arvatud elektri- või

soojusenergia tootmise ning maagaasi ülekande- ja jaotustaristuga seotud projektid, mis vastavad põhimõtte „ei

kahjusta oluliselt” tehniliste suuniste (2021/C58/01) III lisas sätestatud tingimustele;

• Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemi raames toimuvaks tegevuseks, mille prognoositav

kasvuhoonegaaside heide ei ole asjaomasest võrdlusalusest madalam;

• prügilatega seotud tegevuseks;

• jäätmepõletustehastega seotud tegevuseks, välja arvatud juhul, kui tegevus toimub üksnes ringlussevõetamatute

ohtlike jäätmete töötlemisega tegelevas jaamas või olemasolevas jaamas ning tegevuse eesmärk on suurendada

energiatõhusust, koguda heitgaase ladustamiseks või kasutamiseks või taaskasutada põletustuhas leiduvaid materjale,

tingimusel, et need tegevused ei suurenda jäätmetöötlusvõimsust ega pikenda nende kasutusiga;

• jäätmete mehhaanilis-bioloogilise töötlemise jaamaga seotud tegevuseks, välja arvatud juhul, kui tegevus toimub

olemasolevates mehhaanilis-bioloogilise töötlemise jaamas ning tegevuse eesmärk on suurendada energiatõhusust või

moderniseerida eraldatud jäätmete ringlussevõttu biojäätmete kompostimiseks või biojäätmete anaeroobseks

lagundamiseks, tingimusel, et need tegevused ei suurenda jaama jäätmetöötlusvõimsust ega pikenda kasutusiga;

• tegevuseks, mille korral jäätmete pikaajaline kõrvaldamine võib kahjustada keskkonda.
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NB! Kui taotleja ei ole riigihankekohuslane, siis ei pea ta riigihanget läbi viima

Taotleja



Homse hoidjad

Kindlasti peab valima taotleja suurust

Kui taotled RA, siis lisa ka GEBR selgituse vormi – KIK koduleht

Taotleja
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Üldandmed
Millele saab toetust taotleda? Kaugkütteseaduse § 4

tähenduses soojusettevõtja poolt taastuvenergiast toodetud

soojuse energiasalvestusseadme projekteerimine ja

rajamine ning sellega seotud tegevused.

Taastuvenergiast toodetud elektri energiasalvestusseadme

projekteerimine ja rajamine ning sellega seotud tegevused.



Homse hoidjad

Üldandmed
Abikõlblikkuse periood - 24 kuud (pikendamisvõimalus),

mitte hiljem kui 01.04.2026.

RA puhul - ei tohi alustada projektiga seotud tegevusi ega

võtta kohustusi nimetatud tegevuste elluviimiseks enne

taotluse esitamist KIKile (s.h hankelepingut).

Projektiga seotud hankega peab alustama hiljemalt neli

kuud pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist.
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Üldandmed

• Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse

ühikutega kauplemise süsteemi kuuluvate käitiste puhul

täiendav info - §11 lg 3
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Üldandmed

Peab mahtuma AK sisse + pikendus+ ergutav mõju (kui on asjakohane)
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Üldandmed

Peab valima kas soojus- või elektrienergia salvestust

Kui “Ei”, siis jäta täitmata. Kui “Jah” , siis lisa §11 lg 3s nõutud info

Keskkonnaameti veebilehel (https://keskkonnaamet.ee/keskkonnakasutus-keskkonnatasu/ohk-ja-

kliima/kasvuhoonegaasid) nimekiri

Ärisaladuse osas – mis infot saab avalikusele välja anda

ja mis kohe kindlasti mitte (tegu on avaliku rahaga)

Uuel vormil (alates 30.01.2023) dubleerimist pole

https://keskkonnaamet.ee/keskkonnakasutus-keskkonnatasu/ohk-ja-kliima/kasvuhoonegaasid
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Sisu

• Projekti väljund – kaugkütteseaduse § 4 tähenduses

soojusettevõtja poolt taastuvenergiast toodetud soojuse

energiasalvestusseadme projekteerimine ja rajamine

ning sellega seotud tegevused

VÕI taastuvenergiast toodetud elektri

energiasalvestusseadme projekteerimine ja rajamine ning

sellega seotud tegevused

• Kasvuhoonegaaside heite (KHG) vähenemise arvutus –

Exceli vorm KIKi lehel, uuendatakase - vt viimast kuupäeva
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Sisu
• Projekti ajakava ja toetuse kasutamise rahastamiskava,

sealhulgas etappide maksumused, ning abikõlblikkuse

periood - ajakava vorm KIKi lehel. NB! Lisa

Finantsalaüüsiga sama jaotisse, KIKi vormil. Alus

vahearuandesse.

• Hinnang „ei kahjusta oluliselt” põhimõtte täitmise kohta

projekti elluviimisel – vorm ja juhend KIKi lehel, eripärad

Tööstusalade puhul, absoluutmõju (vormis on ”projekt”)

• Projekti äriplaan ja finantsanalüüs, mis kajastab projektis

osalevate äriühingute majanduslikku olukorda ja taotluses

sisalduvat projekti – KIKi kodulehel juhend ja vorm, Rauli

19.12.2022 ettekanne
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Sisu
Sisesta asjakohse väljundi kirjeldust – vt

TAT toetatavate tegevuste alt (soojus või

elekter?)

Lühikesed meeskonna CVd, mis  näitavad meeskonna kompetentsust

edukalt projekti elluviia/jälgida tulemuste saavutamist
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Sisu

Uuendame veidi arvutusfaili –uus version ilmub hiljemalt 03.02.2023
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Sisu Lisada failina maa-ala /hoonete/ruumide kasutusõiguse tõendusmaterjal, muu kestvusnõude täitmist tõendavad materjalid

Number tehnilisest

dokumentatsioonist ja KHG failist
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Näitajad

Toetuse abil ellu viidud projekt panustab väljundnäitajasse, milleks on

energiasalvestusseadme kasutusega fossiilkütuse kasutuse vähenemisest tingitud

kasvuhoonegaaside õhuheite vähenemine JA energiasalvestusseadme

kasutamisega fossiilkütuse kasutuse vähenemisest tingitud taastuvenergia

täiendav kasutuselevõtt.

Toetuse abil elluviidud projekti tulemusnäitajad on järgmised:

1)rajatavas energiasalvestusseadmes salvestatav taastuvenergia hulk;

2) rajatavast energiasalvestusseadmest kasutatav taastuvenergia hulk.

RRF näitajad: Soojussalvestusüksuse ruumiline mahutavus VÕI Salvestusüksuse

maksimaalne sisendmahtuvus

Eraldi ühised üldised näitajad: Toetatavad ettevõtjad – tk

(taotleja+partner/partnered, kui on)
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Näitajad
Kokku peab olema valitud 6 

näitajat, vastavalt projekti sisule –

elekter/soojus
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Tegevused

KIK kodulehel – RRF teavitusnõuded, automaatne plakatigeneraator, logode

avaliksutamise nõuded

NB! Tutvu VV määruse nr 108 par 12 lg 1 punktidega 2-11

Sõltuvalt sellest kas taotletakse RA (artikkel 41 või 46) või VTA – märkida vastavas

kohas linnukest ja lisada vastava sisuga lisa (vorm KIKi kodulehel)



Homse hoidjad

Eelarve

Toetuse maksimaalne suurus:

• elektri energiasalvestusvõimsuse iga MW kohta on 360 000 eurot käibemaksuta;

• soojuse energiasalvestusvõimsuse iga 1000 m3 kohta on 220 000 eurot käibemaksuta;

• on üks miljon eurot projekti kohta.

Riigiabi (RA): Eraldatava abi summa peab vastama grupierandi määruse artikli 41 (elekter) ja artikli

46 (soojus) kriteeriumitele – täiendavad kulud, et teha paremini, rohkem, keskkonnasõbralikum jne

Võrreldavad hinnapakkumised – ei ole siduvad, võetud eelarve koostamise eesmärgil (RA)

Tõendid omafinantseeringu ning projekti mittetoetatavate kulude tasumise suutlikkuse kohta

(k.a. laenuandja krediidikomitee laenuotsus)
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Investeeringu

tüüp

Toetuse

maksimaalne

määr

toetatavatest

kuludest

Abi liik ja muud täpsustused

Soojus 30%/15%

+10%/20%

Keskkonnakaitseks antav abi, artikkel 46 (energiatõhusale kaugküttele antav

investeeringuteks ettenähtud abi, abikõlblikud – täiendavad kulud selleks, et

tegutseda energiatõhusalt).

Koostootmisjaamadeta piirkonnad – 30%;

Koostootmisjaamadega piirkonnad-15%;

+20% Väike ettevõte;

+10% Keskmine ettevõtte.

Elekter 30% +10%/20% Keskkonnakaitseks antav abi, artikkel 41 (täiendavad investeerimiskulud, mis

on vajalikud selleks, et edendada energia tootmist taastuvatest allikatest).

+20% Väike ettevõte;

+10% Keskmine ettevõtte.

Mõlema tegevuse

toetamine, VTA

30% Vähese tähtsusega abi (kogu investeering, mis vastab käesoleva määruse

tingimustele abikõlblik)
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Eelarve

Kogumaksumus= toetatavad kulud+mittetoetatavad kulud

Toetatavad kulud=toetus+omafinantseering

Vormil: abikõlblik=toetatav

FRA
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Eelarve

Võrreldavad mittesiduvad

hinnapakkumised
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Väljakutsed elluviimisel (toimub eraldi koolitus kevadel)

Hanke korraldamisel peab järgima riigihangete seaduse § 3 

põhimõtteid:
o hankija tegutseb hanke korraldamisel läbipaistvalt, kontrollitavalt ja proportsionaalselt

o hankija kohtleb kõiki isikuid, võrdselt ja jälgib, et kõik isikutele seatavad piirangud ja kriteeriumid oleksid hanke eesmärgi suhtes

proportsionaalsed, asjakohased ja põhjendatud

o hankija tagab konkurentsi efektiivse ärakasutamise riigihankel

o hankija väldib konkurentsi kahjustavat huvide konflikti

o hankija kasutab rahalisi vahendeid säästlikult ja otstarbekalt, sõlmib hankelepingu parima võimaliku hinna ja kvaliteedi suhte alusel

Hangetega seotud rikkumised on kõige sagedasem toetuse

tagasinõude põhjus

Hangete nõuetekohase läbiviimise eest vastutab toetuse saaja

mitte konsultant
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Väljakutsed elluviimisel (toimub eraldi koolitus kevadel)

• Riigihangete register 4.9.5 (riigihanked.riik.ee)

• Väga oluline –registris on tegemist mittehankijaga ja 

väljakuulutatav menetlus on toetuse saaja ost

• Alates 100 000 eurist km-ta:

1) esitada enne hanketeate avaldamist hankedokumentide 

kavandi ja hankelepingu projekti KIKile teadmiseks;

2) avaldada hanketeade registris.

• Proejktiga seotud hanget ei või väljakulutada ega läbi viia enne

taotluse rahuldamise otsuse jõustumist.

https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/
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