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Ringmajandus

Praegune majandusmudel põhineb ikka veel põhimõttel
„hangi-tooda-asenda“. Sellega ammendatakse
loodusvarad, saastatakse keskkonda ning kahjustatakse
elurikkust ja kliimat. Samuti muudab see Euroopa sõltuvaks
mujalt pärit ressurssidest. Nende probleemide
lahendamiseks soovib EL minna üle kestlikumatel toodetel
põhinevale ringmajanduse mudelile.

Ringmajanduse keskmes on ressursside kasutamise
vähendamine, digitaalsed lahendused ja uued ärimudelid,
mis ergutavad koostööd avaliku sektori, erinevate ettevõtete

ning ettevõtete ja teadusasutuste vahel.

Ringmajandus ei otsi lahendusi jäätmekäitlusele, vaid loob
võimalusi pakkumaks tooteid ja teenuseid
konkurentsivõimeliselt, kestlikult ja jäätmevabalt, kus
olelusringis tekkivad jäätmed muutuvad ressurssideks.

https://ringmajandus.envir.ee/



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

Õiguslik alus

https://www.riigiteataja.ee/akt/104022020002?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/104022020002?leiaKehtiv
https://www.kik.ee/et/toetavad-tegevused/ringmajanduse-programm
https://www.kik.ee/et/toetavad-tegevused/ringmajanduse-programm


Ringmajanduse programmi 2023. aasta eelarve on 1 564 411 eurot, mis jaguneb
kahe vooru vahel.
Toetuse summa ühele projektile on kuni 312 882 eurot.

I taotlusvoor algas 17. veebruaril 2023.
Taotluste vastuvõtt lõpeb 20. märtsil 2023 kell 17.00

NB! Hiljem esitatud taotlusi menetlusse ei võeta.

Ringmajanduse programm 2023



Keskkonnakorraldusega seoses:

Uuenduslike keskkonnakorralduslike lahenduste väljatöötamiseks ja rakendamiseks
(näiteks ökodisain, toote olelusring, tööstussümbioos, ärimudelid, IKT lahendused, uued
teenused ja tooted, kujunemisjärgus tehnika, parandustöökojad).

2023 I voorus anname toetust



Jäätmetega seoses:

Jäätmetekke vältimiseks ning toodete või tootekomponentide korduskasutuseks.

Keskkonnaministeeriumi ja tema allasutuste koostatud jäätmevaldkonna
teavitusmaterjalide trükkimiseks ja levitamiseks kohaliku omavalitsuse poolt ning
teavituseks jäätmete liigiti kogumisest.

2023 I voorus anname toetust



Maapõuega seoses:
Geoloogilise teabe süstematiseerimiseks, ajakohastamiseks, kirjastamiseks ning
säilitamistingimuste parandamiseks.

Ringmajanduse teadus- ja arendustegevusega seoses:
Teadusuuringuteks ning tegevuseks, mis toetab keskkonnakorralduse, maapõue ja 
jäätmete valdkonna arengut. Teadusuuringute teemaks ja arendustegevuste
valdkonnaks peab olema plast, tekstiil, jäätmekäitlusuuringud või kestlik maavarade
kasutamine.

Uuringute läbiviimiseks maavarade kaevandamise keskkonna- ja tervisemõju
vähendamise teemal.

2023 I voorus anname toetust



Toetuse osakaal



Iga ettevõte peab riigiabi liigi ise määratlema.

•Vähese tähtsusega abi (VTA) 
Vähese tähtsusega abi andmise tingimused.pdf

•Riigiabi puhul on maksimaalne toetuse osakaal sätestatud riigiabi käsitlevates õigusaktides
Grupierandiga hõlmatud riigiabi andmise tingimused.pdf

Riigiabi

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


Taotluse lisade loetelu:
Ringmajanduse_programmi_taotluse_lisad_2022.pdf

Kui toetust taotletakse tekstiili-, ehitusmaterjalide-, elektroonika- ja plastisektori jaoks, peab
taotleja lähtuma ettevõtte digitaliseerimise teekaardi raportist kui see on ettevõttel olemas.

Taotluse lisad

https://kik.ee/sites/default/files/2022-05/lisa_1_9_ringmajanduse_programmi_taotluse_lisad_2022_i_voor%20%281%29.pdf


• Sisseostetud asjad;

• Sisseostetud teenus;

• Personalikulud (proportsionaalselt projekti heaks töötatud ajaga);

• Projektijuhtimise kulu on abikõlblik maksimaalselt 10% ulatuses projekti abikõlblikest kuludest;

• Ringmajanduse teadus- ja arendustegevusteks toetuse taotlemisel on projektijuhtimise kulu määraks
maksimaalselt 5% abikõlblikest tööjõukuludest;

• Lähetuskulu (sõidukulu, majutuskulu, päevaraha);

• Mootorsõiduki kasutamise kulu;

• Üldkulu on abikõlblik maksimaalselt 5% ulatuses projekti abikõlblikest kuludest.

• Käibemaks juhul kui toetuse saaja ei ole käibemaksu kohustuslane või või kui taotlejal on võimalik
tõendada, et projekti osas tasutud käibemaksu ei saa riigilt tagasi taotleda.

Abikõlblikud kulud
Abikõlblikkuse periood algab taotlusvooru väljakuulutamisest (17.02.2023) ja lõpeb 24 kuu möödumisel 
rahastamisotsuse tegemisest. Uuringute, arendustööde ja inventuuride puhul on abikõlblikkuse periood kuni 36 kuud.

Põhjendatud juhtudel võib abikõlblikkuse perioodi pikendada.



• 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).

Mitteabikõlblikud kulud



Taotluse sisestamisel tuleb valida õige taotlusvoor: Keskkonnaprogrammi
ringmajanduse programm 2023-1 – 17.02.2023-20.03.2023

Taotluse sisestamine
Keskkonnaprogrammi taotluse_e-toetuse_keskkonda_sisestamise_juhend.pdf

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


Taotluse sisu
Täitke enda projektiga kohalduvad väljad!



Taotluse näitajad



Projekt tuleb ellu viia taotluses toodud ajakava ja tegevuste kohaselt. Muudatustest
andke e-toetuse projekti postkasti kaudu teada.
Korraldage hanked ja esitage ostu või hanke andmed (e-kirjavahetus pakkumuste
küsimise ja saamise kohta, võrdlevad pakkumused, sõlmitud lepingud jne).
KIK kontrollib hankeid enne maksete tegemist.
Projektide elluviimisel vältige huvide konflikti.
Toetuse saaja ülesandeks on avalikkuse teavitamine, KIKi uuendatud logo leiab siit:
Stiiliraamat ja logod | Keskkonnainvesteeringute keskus (kik.ee)

Projekti elluviimine

https://kik.ee/et/kes-me-oleme/stiiliraamat-ja-logod




Edu taotlemisel!

Gea Kiiver

gea.kiiver@kik.ee

Ettekandes on kasutatud pildimaterjali ringmajandus.envir.ee lehelt
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