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tähelepanekud 
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Projektikoordinaator

anastasia.petrova@kik.ee
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E-toetuse keskkond - https://etoetus.rtk.ee/

Taotlusi saab esitada alates 28.12.2022 kuni 28.02.2023

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

taotluste täiendamisesk)

Hindamine – pärast taotlusvooru lõpu, mitte jooksev voor

NB! Riigiabi või VTA jäägi oma äriühingu kohta:
https://rar.fin.ee/

Kuidas saab taotleda? 

https://etoetus.rtk.ee/
https://rar.fin.ee/
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Kust informatsiooni saab?
Määrus Riigiteatajas – Majandus- ja taristu minstri

28.11.2022 määrus nr 98

KIKi kodulehel: juhendid, vormid, seletuskiri, infopäeva

slaidid

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/103122022012
https://kik.ee/et/toetatavad-tegevused/toostusaladel-taastuvelektri-tootmisseadmete-kasutuselevotu-hoogustamine
mailto:anastasia.petrova@kik.ee
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Üldinfo
Toetuse eesmärk on hoogustada taastuvelektri

tootmisseadmete kasutuselevõttu tööstusaladel ja

tööstusalaga piirnevatel aladel.

NB! Elektrienergia tootmisseadmete rajamine ja

paigaldus EI OLE TOETATAV tegevus. AGA selle osas on

teadaolevad nõudmised: Toetuse abil jaotus- või põhivõrku

ühendatav taastuvelektri tootmisseade ei tohi olla

kasutusvalmis taotluse esitamise hetkel ja see

ühendatakse jaotus- või põhivõrguga ning võrguühendus

pingestatakse kolme aasta jooksul projektile lõppmakse

tegemisest arvates.
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Üldinfo
Millele saab toetust taotleda? Toetatakse tööstusalal või

tööstusalaga piirneval alal asuva taastuvelektri

tootmisseadme jaotus- või põhivõrguga ühendamist ja

selleks vajaliku taristu rajamist liitumisvõimsuse loomiseks.

Projekti tulemusena jaotus- või põhivõrku ühendamiseks

loodud liitumisvõimsus peab olema vähemalt 200 kilovatti.

Liitumistasu on toetatav ehitustööde maksumuse

ulatuses.
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Üldinfo
Tööstusala ja sellega piirneva alla mõisted

Kes saab toetust taotleda? Eesti äriregistris registreeritud ja

tegutsev äriühing. Taotlejaks ei saa olla suletud jaotusvõrku

omav ja opereeriv äriühing (samuti pole toetatavad suletud

jaotusvõrguga liitumise kulud, ega muud suletud jaotusvõrgus

projekti raames tehtatavad tööd)

NB! Taotleja finantsvastupidavus - §10 lg 4

Taotleda võib üksi või koos partneriga, kes on ka Eestis

registreeritud äriühing. Reeglid rakenduvad solidaarselt.

Üks taotlus ühe taotlusvooru ühe taotleja kohta.
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Üldinfo
Kes ei saa toetust taotleda? §6 lg 7 EK viimased

täpsustused
• fossiilkütustega seotud tegevusele, sealhulgas allkasutus tootmisahela järgmistes

etappides, välja arvatud elektri- või soojusenergia tootmise ning maagaasi ülekande- ja

jaotustaristuga seotud projektidele, mis vastavad 18. veebruari 2021. a Euroopa

Komisjoni teatise „Tehnilised suunised põhimõtte „ei kahjusta oluliselt” kohaldamise

kohta taaste- ja vastupidavusrahastu puhul” (2021/C 58/01) lisas III sätestatud

tingimustele;

• Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemi raames toimuvale tegevusele, mille

prognoositav kasvuhoonegaaside heide ei ole asjaomasest võrdlusalusest madalam;

• prügilate, jäätmepõletustehaste ja mehaanilis-bioloogilise töötlemise jaamadega seotud

tegevusele;

• tegevusele, mille puhul jäätmete pikaajaline kõrvaldamine võib kahjustada keskkonda.
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Toetus
Toetuse maksimaalne suurus jaotus-

või põhivõrku tekkiva täiendava

liitumisvõimsuse iga megavati

kohta on 230 000 eurot

käibemaksuta.

Toetuse maksimaalne summa

taotluse kohta on üks miljon eurot.

Riigiabi (RA): Eraldatava abi summa

ei tohi ületada toetatavate kulude ja

investeeringu tegevuskasumi vahet.

VTA (kogu 

investeering, mis 

vastab käesoleva 

määruse 

tingimustele 

abikõlblik) 

RA Grupierandi

määruse artikkel

48 (rakenduvad

tingimused abi

summa suurusele)

50%, aga mitte üle 

200 000 1 ettevõte 

jaoks 3 aastase 

perioodi peale.

Suurettevõte – 30%

Väike ja keskmise 

suurusega ettevõte 

– 40%
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Tingimused
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 sõlmida lepingut

võrguettevõtega). VTA puhul – võrguettevõttega leping võib

olla sõlmitud!

Projektiga seotud ehitustegevusega peab alustama hiljemalt

12 kuud pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist.
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1. Taotluse sisu ja lisad - §11
• Kasvuhoonegaaside heite (KHG) vähenemise

arvutus – Exceli vorm KIKi lehel

• Hinnang „ei kahjusta oluliselt” põhimõtte täitmise kohta

projekti elluviimisel – vorm ja juhend KIKi lehel, eripärad

Tööstusalade puhul, absoluutmõju

• Projekti ajakava ja toetuse kasutamise rahastamiskava,

sealhulgas etappide maksumused, ning abikõlblikkuse

periood - ajakava vorm KIKi lehel

• Teave, mis tõendab taotleja ettevõtte suurust – toetuse %,

kontserni kuuluvus, Silveri ettekanne
NB! Ammendav nimekiri on määruses
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2. Taotluse sisu ja lisad - §11
• Projekti äriplaan ja finantsanalüüs, mis kajastab projektis

osalevate äriühingute majanduslikku olukorda ja taotluses

sisalduvat projekti – KIKi kodulehel juhend ja vorm, Rauli

ettekanne

• Hinnapakkumised –
• võrguettevõtja pakkumus (RA puhul lepingut ei tohi enne taotluse esitamist sõlmida) VÕI

• (VTA puhul) Leping võrguettevõtjaga VÕI

• (kui taotleja soovib liitumisvõimsuse tagamiseks vajalikud tööd korraldada ise) lisaks

võrguettevõtja pakkumusele võrreldavad hinnapakkumised või kulude kalkulatsioon koos

tööde teostamise pakkumusega VÕI

• (kui taotleja soovib liitumisvõimsuse tagamiseks vajalikud tööd korraldada ise ja tegu on

VTAga) tööde teostamise võrreldavad hinnapakkumised ning kokkulepe

võrguettevõtjaga, et seda aktsepteeritakse.
NB! Ammendav nimekiri on määruses
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3. Taotluse sisu ja lisad - §11
• Andmed kõigi projekti toetuste kohta (ehk muudest

allikatest projekti kulude hüvitamine)

• Tõendid omafinantseeringu ning projekti

mittetoetatavate kulude tasumise suutlikkuse

kohta (k.a. laenuandja krediidikomitee laenuotsus)

• Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse

ühikutega kauplemise süsteemi kuuluvate käitiste

puhul täiendav info

NB! Ammendav nimekiri on määruses
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Väljakutsed
Range ajaraam – 01.04.2026 ei ole pikendatav, 12 kuu TROst

ehitustegevuste algus, pakkumuste kehtivus ja taotleja riskid

Tulemuspõhine instrument

Hangetega seotud rikkumised (kui taotleja korraldab ise)

on kõige sagedasem toetuse tagasinõude põhjus (vastutab

toetuse saaja mitte konsultant)

“Ei kahjuta oluliselt” – uus printsiip, vähe kogemust

NB! Ammendav nimekiri on määruses
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Küsimused

NB! Ammendav nimekiri on määruses
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