TOETUSE TAOTLEMISE VÕIMALUSED
KESKKONNAPROGRAMMI VOORUST
KOOLIDELE JA LASTEAEDADELE
Haridusasutustel on võimalik KIKist 2019. aastal toetust taotleda
KESKKONNATEADLIKKUSE, KALANDUSE ja RINGMAJANDUSE programmist.
KESKKONNATEADLIKKUSE PROGRAMMIST toetatakse lihtsustatud korras:
• põhikooli klassi ja lasteaia koolieelikute rühma osalemist loodusja keskkonnahariduskeskuste või keskkonnakaitse ja keskkonnakasutusega
seotud ettevõtete aktiivõppeprogrammides.
KIK toetab aktiivõppeprogramme, kus õppija osaleb õppeprotsessis aktiivsetes (kogemuslikes,
tegevuslikes, uurimuslikes, avastuslikes jne) tegevustes. Õppetegevus toimub loodusteaduslikel
alustel. Toetust saab taotleda haridusasutus või selle pidaja. Iga klass või lasteaiarühm saab
toetust ühes õppeaastas kuni 300 eurot, mida võib kasutada aktiivõppeprogrammi ja transpordi
rahastamiseks. Muud kulud ei ole selle tegevuse alt abikõlblikud. Omafinantseering ei ole nõutav.
Lisaks sellele on võimalik toetust taotleda keskkonnateadlikkuse programmist
• välipraktikumi, sealhulgas laagri korraldamiseks põhikoolija gümnaasiumiõpilastele ning looduse valdkonna huvikooli õpilastele.
• loodus- või keskkonnateemat käsitleva projekti elluviimiseks 
üldharidusasutuses vähemalt ühe õppeveerandi vältel.
Välipraktikumina käsitletakse ka temaatilisi õppepäevi, mille osaks võivad olla erinevate
keskkonnahariduskeskuste, sh muuseumide õppeprogrammid. Õppepäevade ja laagrite
projektide läbiv teema peab käsitlema looduses toimuvate protsesside ja elurikkuse
tundmaõppimist. Taotleja saab olla haridusasutus, selle pidaja või huvikool.
Toetus on kuni 75% projekti kogueelarvest. Toitlustuskulu on abikõlblik ainult omaosalusest.
Õppeveerandi vältava projekti kohustuslikud elemendid on teema seostamine kohalike
ja globaalsete oludega, projektis osalejate keskkonnasõbralike hoiakute ja käitumise
kujundamine, teema lõimitus eri eluvaldkondadega, haridusasutuste õpetajate
keskkonnahariduslik täiendusõpe, koostööoskuse arendamine, projekti tulemuste
visualiseeritud väljund ja selle esitlemine. Projektides ei toetata õppekäike ja -laagreid.
Taotleja saab olla haridusasutus. Sellel aastal on eelistatud lasteaedade keskkonnaprojektid.
KALANDUSE PROGRAMMIST toetatakse seminaride, koolituste, õpitubade, teabepäevade
ja laagrite korraldamist, et arendada teadlikkust õiguskuulekast ja säästvast kalandusest.
Toetus on kuni 75% projekti kogueelarvest.
RINGMAJANDUSE PROGRAMMIST toetatakse mitteformaalse keskkonnajuhtimissüsteemi, nagu roheline kontor ja roheline kool, välja töötamist, rakendamist ja sertifikaadi
või tunnistuse taotlemist. Toetuse eesmärk on innustada õppeasutusi rakendama ressursisäästu
võimalusi, vältima jäätmete ja heitmete teket ning tarbima teadlikult.
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Taotluste esitamise tähtaeg on 15. märts 2019.
Toetuse taotlemiseks tuleb esitada KIKile vormikohane taotlus 
andmesüsteemi KIKAS kaudu.
Toetatavad tegevused on nimetatud keskkonnaministri määruse nr 13
„Keskkonnakaitse valdkonna projekti rahastamise taotluse kohta esitatavad nõuded,
taotluste hindamise tingimused, kord ja kriteeriumid, toetavad tegevused,
otsuse tegemise, lepingu täitmise üle kontrolli teostamise ning aruandluse kord“
§ 2 lg 4 p 2; § 8 lg 4 p 1, 2 ja 3 ja § 7 prim 1 lg 6 p 3.
Toetatavate tegevuste täpse loetelu ja tingimustega saab tutvuda KIKi kodulehel.
KIK korraldab programmide tutvustamiseks kaks infopäeva Tartus (19. veebruar)
ja Tallinnas (21. veebruar), kuhu eelnevalt tuleb registreeruda. Info leiab 
KIKi kodulehelt kalendrist. Kui infopäevale tulla ei õnnestu, siis saab Tallinna infopäevast
vaadata otseülekannet KIKi Facebooki lehel. Ülekanne on ka hiljem järelvaadatav.

KIKi töötajad on abiks toetuste taotlemisel. 
Küsi nõu! Kontaktid leiad siit.

