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Millest räägime

• Programmi eesmärk

• Taotlemiseks avatud tegevused

• Taotlemise tingimused

• Toetuse andmise tingimused

• Taotlusvormi tutvustus

• Projekti elluviimine
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Õiguslik alus

Toetust saab taotleda keskkonnaministri 

31.01.2020 määruse nr 10 

„Keskkonnaprogrammist toetuse andmise 

kord ja tingimused“ alusel. 

• Ringmajanduse programmis toetatavad 

tegevused § 29

• Ringmajanduse programmi 

eritingimused § 30

Info KIKi kodulehel:

https://www.kik.ee/et/toetavad-

tegevused/ringmajanduse-programm

https://www.riigiteataja.ee/akt/104022020002?leiaKehtiv
https://www.kik.ee/et/toetavad-tegevused/ringmajanduse-programm
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Ringmajanduse programmi eesmärgiks on toetada:

• keskkonnakorralduse, jäätmete, maapõue ja kemikaalide valdkonna ning 

nendega seotud teadus-arendustegevust;

• ressursi tõhusamat kasutamist; 

• ringmajanduse põhimõtete kasutuselevõtmist; 

• ringmajanduse mudelite teket; 

• ringmajanduse valdkonnas teadlikkuse parandamist;

• jäätmete ja heitmete tekke vältimist ning tegevuste keskkonnamõju 

vähendamist; 

• jätkusuutliku tarbimise ja tootmise lahenduste väljatöötamist ja laiemat 

kasutust.
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Ringmajanduse programm

4 alamprogrammi:

Keskkonnakorraldus Jäätmed

Ringmajanduse 

teadus- ja 

arendustegevus

• 26 toetatavat tegevust

• 2022. aasta II voorus saab toetust taotleda neljaks tegevuseks.

MaapõuKeskkonnakorraldus
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2022 aasta ringmajanduse programm

• Ringmajanduse programmi 2022. aasta eelarve on 1 398 000 eurot, mis 
jaguneb põhivooru ja sügisese vooru vahel.

• Sügisese vooru eelarve on 339 167,49 eurot. 

• Taotluste vastuvõtt lõpeb 30. septembril 2022 kell 17.00

NB! Hiljem esitatud taotlusi menetlusse ei võeta.
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Taotlemiseks avatud tegevused

Keskkonnakorralduse alamprogramm

• keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamine ja registreerimine, sealhulgas
keskkonnajuhtimissüsteemist tulenev keskkonnategevuse edasine
parandamine (§ 29 lg 3 p 3);

• mitteformaalsete keskkonnajuhtimissüsteemide (Roheline kontor,
Roheline kool) väljatöötamine, rakendamine ja nende sertifikaadi või
tunnistuse taotlemine (§ 29 lg 3 p 4);

• Euroopa Liidu ökomärgise taotlemine Euroopa Parlamendi ja Nõukogu
määruse (EU) nr 66/2010 kohaselt (§ 29 lg 3 p 5).
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Taotlemiseks avatud tegevused

Keskkonnakorralduse alamprogramm
keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamine (§ 29 lg 3 p 3)

• Toetame organisatsioonide vabatahtlikku osalemist keskkonnajuhtimis- ja -
auditeerimissüsteemis (EMAS);

• EMAS (Eco - Management and Audit Scheme) on Euroopa Liidu keskkonnajuhtimis- ja
keskkonnaauditeerimissüsteem;

• Keskkonnajuhtimissüsteem on osa organisatsiooni juhtimissüsteemist. See kujutab
endast organisatsiooni tegevusest tuleneva keskkonnamõju kontrollimist, vähendamist
ja ennetamist ning seeläbi konkurentsivõime parandamist. EMASi eesmärk on
propageerida organisatsioone üha enam pöörama tähelepanu keskkonnasäästlikule
tegevusele, luues ja rakendades keskkonnajuhtimissüsteeme;

• Keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteemi (EMAS) rakendamise ja registreerimise
projektile ning kasutades selleks väliste konsultantide abi, peab vähemalt üks
kaasatud konsultant olema liitunud Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni
(EKJA) keskkonnajuhtimise hea tavaga, mille leiab EKJA kodulehelt.
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Taotlemiseks avatud tegevused

https://ekja.ee/et/keskkonnajuhtimine/keskkonnajuhtimissusteemid/emas/

https://ekja.ee/et/keskkonnajuhtimine/keskkonnajuhtimissusteemid/emas/
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Taotlemiseks avatud tegevused

https://www.tartuloodusmaja.ee/roheline-kool/

https://www.tartuloodusmaja.ee/roheline-kool/
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Taotlemiseks avatud tegevused 2

Jäätmete alamprogramm

• ohtlike jäätmete, välja arvatud eterniidi, kogumisringide korraldamine

(§ 29 lg 4 p 3);

Toetust saab taotleda:

kohaliku omavalitsuse üksus ja 100% kohaliku omavalitsuse üksuse omandis olev juriidiline 

isik,

vaid see omavalitsus, kes ei saanud ohtlike jäätmete kogumisringi korraldamiseks toetust 

2020. voorust ning kelle jäätmemajanduse teenustase minuomavalitsus.ee andmetel on 

vähemalt 3.

https://minuomavalitsus.fin.ee/et/eesti-ulevaade
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Taotleja ja toetuse osakaal

Äriühing

FIE

Kohaliku
omavalitsuse 

üksus

MTÜ/SA Avalik-õiguslik 
juriidiline isik

Toetus kuni 50% Toetus kuni 80% Toetus kuni 80% Toetus kuni 80%

Omafinantseering peab olema rahaline ja tasutud enne SA KIK tehtavat 

lõppmakset.
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Riigiabi

• Vähese tähtsusega abi (VTA) peab omafinantseering olema vähemalt 50%

Vähese tähtsusega abi andmise tingimused.pdf

• Riigiabi puhul on maksimaalne toetuse osakaal sätestatud riigiabi 

käsitlevates õigusaktides

Grupierandiga hõlmatud riigiabi andmise tingimused.pdf

https://kik.ee/sites/default/files/2022-05/kik_kp_vta_abikava_2021_6_0.pdf
https://kik.ee/sites/default/files/2022-05/kik_gbr_abikava_2022_0_0.pdf
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Taotluse lisad

Taotluse lisade loetelu:
Ringmajanduse_programmi_taotluse_lisad_2022.pdf

• Rohelise kooli ja Rohelise kontori KJS juurutamisel investeeringuteks toetuse

taotlemisel lisada keskkonnategevuskava;

• Ohtlike jäätmete kogumispunktide ja marsruudi kirjeldus;

• Väljavõte kohaliku omavalitsuse volikogu kinnitatud jäätmekavast ja 

jäätmehoolduseeskirjast;

• Korraldatud jäätmeveo toimimist tõendavad dokumendid;

• Hinnapakkumus;

• Eelarve seletuskiri.

https://kik.ee/sites/default/files/2022-05/lisa_1_9_ringmajanduse_programmi_taotluse_lisad_2022_i_voor %281%29.pdf
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Projekti abikõlblik periood

• Abikõlblikkuse periood algab taotlusvooru väljakuulutamisest (29.08.2022)

ja lõpeb 24 kuu möödumisel rahastamisotsuse tegemisest.

• Põhjendatud juhtudel võib abikõlblikkuse perioodi pikendada kuni kuue kuu 

võrra.
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Abikõlblikud kulud

• Sisseostetud asjad

• Sisseostetud teenus

• Personalikulud (proportsionaalselt projekti heaks töötatud ajaga)

• Projektijuhtimise kulu on abikõlblik maksimaalselt 10% ulatuses projekti 

abikõlblikest kuludest

• Lähetuskulu (sõidukulu, majutuskulu, päevaraha)

• Mootorsõiduki kasutamise kulu

• Üldkulu on abikõlblik maksimaalselt 5% ulatuses projekti abikõlblikest 

kuludest. 
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Mitteabikõlblikud kulud

• Kui projekti sisuks on ainult asjade ostmine, ei ole projektijuhtimise ja üldkulu abikõlblik;

• maa ja kinnisvara ost;

• külaliste või äripartnerite vastuvõtmisega seotud kulud;

• toetuse saaja oma töötajate täienduskoolitusega seotud kulu;

• projekti finantskulu (intressikulu, lepingutasu, tehingukulu, ülekandetasu, valuutavahetustasu, 

valuutavahetuskahjum, pangakulu ja muud sellised kulud);

• rahatrahv, rahaline karistus, kohustuse mittetäitmisel makstav leppetrahv ja viivis;

• juriidiliste teenuste kulu, sealhulgas notari- ja advokaaditasud ja kohtukulud;

• mitterahaline kulu, sealhulgas vara amortisatsioon;

• kindlustusmaksed, välja arvatud reisikindlustusmaksed seoses lähetusega;

• palgale lisaks makstav toetus või lisahüve, mis ei ole käsitatav palgana seaduse tähenduses;

• organisatsiooni juhtimiskulu;

• taotluse ettevalmistamise kulu (näiteks tehnoloogilised ja eelprojektid, detailplaneeringud, 

tasuvusuuringud, arengukavad, keskkonnamõjude hindamine)
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Mitteabikõlblikud kulud

• ohtlike jäätmete kogumisringide korraldamisel ei ole abikõlblikud töötasud, projektijuhtimise 

kulu ja koolitustasud ega probleemtoodete hulka kuuluvate jäätmete jäätmehoolduskulud;

• jäätmejaamade ja jäätmemajade halduskulu
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2022. aasta ringmajanduse programm

• Taotlemine toimub E-toetuse keskkonna kaudu (mitte enam KIKASes)

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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Taotluste sisestamine

Taotluse sisestamisel tuleb valida 
õige taotlusvoor:

• keskkonnaprogrammi 
ringmajanduse 
keskkonnajuhtimissüsteemid ja 
ökomärgised 2022 – 29.08.2022-
30.09.2022;

• keskkonnaprogrammi 
ringmajanduse ohtlike jäätmete
kogumisringid 2022 -
29.08.2022-30.09.2022.

Taotluse sisestamise alustamisel tuleb valida õige taotlusvoor, sest seda ei 

ole võimalik hiljem enam muuta. Valesse taotlusvooru esitatud taotluseid ei 

saa vastavaks tunnistada.

Keskkonnaprogrammi taotluse_e-toetuse_keskkonda_sisestamise_juhend.pdf

https://www.kik.ee/sites/default/files/2022-05/taotluse_e-toetuse_keskkonda_sisestamise_juhend.pdf
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Taotluste sisestamine 2

Projekti väljund:
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Taotluste sisestamine 3

Projekti näitajad:
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Taotluste sisestamine 4

Projekti näitajad:
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Taotluste sisestamine 5

Projekti tegevused:
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Taotluste sisestamine 6

Projekti periood:
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Taotluste sisestamine 7

Projekti eelarve:
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Taotluste sisestamine 8

Projekti esitamine:
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Taotluste hindamine

Taotluse vastavuskontroll

Vastavuskontrolli teostab 

KIK 35 päeva jooksul

Sisuline hindamine

Taotlusi hindavad 

valdkondlikud 

hindamistöörühmad

Otsuse tegemine

Projektitaotluste 

rahuldamise või 

rahuldamata jätmise otsused 

teeb KIKi nõukogu. 

• Kui vastavuskontrollis selgub, et taotluses esitatut on vaja täpsustada, siis annab KIK sellest 

taotlejale teada koos täpsustuste esitamise tähtajaga.

• Suhtleme e-toetuste keskkonna postkasti kaudu!

• Jälgige, kes saavad süsteemist e-postige teavitusi.

• Kui taotluse puudusi selleks antud lisatähtaja jooksul ei parandata, siis võib KIK 

tunnistada taotluse nõuetele mittevastavaks.
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Taotluste hindamiskriteeriumid ja nende hindamise osakaal on järgmine:

• Projekti vajalikkus (30% maksimaalsest koondhindest)

• Projekti teostatavus (30% maksimaalsest koondhindest)

• Projekti jätkusuutlikkus (10% maksimaalsest koondhindest)

• Projekti keskkonnakaitse mõju (30% maksimaalsest koondhindest)

Hindamiskriteeriumid on avaldatud KIKi kodulehel:
Ringmajanduse_programmi_hindamiskriteeriumid_keskkonnakorraldus.pdf

Ringmajanduse programmi hindamikriteeriumid ohtlike jäätmete kogumisringid.pdf

Hindamiskriteeriumid:

https://kik.ee/sites/default/files/2022-05/8_ringmajanduse_programmi_hindamiskriteeriumid_kkr_maapou_t_ja_a.pdf
https://kik.ee/sites/default/files/2022-08/ringmajanduse_programmi_hindamiskriteeriumid_ohtlikud_jaatmed.pdf
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Projektide elluviimine

• Rahastusotsusega saadab KIK toetuse saajale ka allkirjastatud sihtfinantseerimise 

lepingu.

Nõuded hangetele:
• Toetuse saaja on kohustatud kulude tegemisel järgima riigihangete seaduse §-s 3 

sätestatud üldpõhimõtteid;

• Toetuse saaja peab olema suuteline nende põhimõtete järgimist veenvalt 

dokumentaalselt tõendama.

• Avaliku sektori hankijad teostavad hanked vastavalt riigihangete seadusele ja 

hankekorrale.

• Eraõiguslikule isikule kuuluv hankija ja mitte-hankija on kohustatud:

Alates hanke eeldatavast maksumusest 

20 000 eurot (KM-ta) viima hanke läbi e-

menetlusena riigihangete registris

Hanke puhul eeldatava maksumusega 
5 000-20 000 eurot (KM-ta) peab esitama 

KIKile vähemalt kolm digitaalselt 
allkirjastatud hinnapakkumust
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29.08 voor 
avanes

30.09 kl 17 
voor sulgub 

Vastavushindamine
oktoober -

november 2022

Otsuste 
avalikustamine 

detsembris
2022

Keskkonnaprogrammi 
taotluste ajakava

Taotluste 

esitamine

Taotluste 

vastavus-

hindamine*

Taotluste 

sisuline 

hindamine

Mittevastavate taotluste teatised 

jooksvalt alates vooru sulgemisest
* Suunised puuduste 

likvideerimise tähtaegade 

kohta on juhtumipõhised



Tänan kuulamast!

Programmi info meie kodulehel
Ringmajanduse programm

https://kik.ee/et/toetavad-tegevused/ringmajanduse-programm

