Juhised lokaalküttele ülemineku taotluse koostamiseks, 27.11.2017
Toetuse andmise eesmärk on võrgupiirkonna kehtivas soojusmajanduse arengukavas (SMAK)
kirjeldatud ja soovitatud lokaallahendustele ülemineku toetamine. Kehtiv soojusmajanduse
arengukava on kättesaadav riigi teatajast (www.riigiteataja.ee) või kohalikust omavalitsusest.
Üldine:
1. Projekt peab panustama lokaalse taastuvenergia lahenduse rajamisse kaugküttelahenduse
asemel või sellisesse lahendusse, mille tulemusena väheneb arvestuslik CO2 aastas.
Teatud juhtudel on võimalik üle minna fossiilsele lahendusele, kui CO2 vähenemine on
tagatud
2. Toetatakse ainult kaugküttest lahti ühendamist. Kui tegemist ei ole kaugküttevõrgus oleva
tarbijaga siis ei ole võimalik toetust taotleda
Toetatavad tegevused:
3. Toetust saab taotleda olemasoleva hoone kaugküttest lahti ühendamiseks ning selletõttu
kasutusest välja langeva kaugküttesüsteemi osade lammutamiseks. Toetust saab taotleda
hoone omanikust juriidiline isik.
4. Toetust saab taotleda kasutusest välja langeva kaugküttesüsteemi osade lammutamiseks
(üldjuhul vana torustiku osad). Toetust saab taotleda juriidiline isik.
5. Toetust saab taotleda olemasoleva hoone kaugküttesüsteemi asendamiseks lokaalse kütte
ehitamisega ning kasutusest välja langeva kaugküttesüsteemi osade lammutamiseks
tingimusel, et soojusettevõtja jätkab hoone soojusega varustamist lokaalse kütte läbi.
Toetust saab taotleda soojusettevõtja.
Soojusmajanduse arengukava
6. Projektis kirjeldatud tegevus peab olema kooskõlas kehtiva soojusmajanduse
arengukavaga, kui tegemist on võrgupiirkonnas, mille soojusenergia eelmise aasta
tootmismaht oli väiksem kui 50 000 MWh.
Abikõlblikud kulud
7. Tegevustele 1 ja 2 saab toetust taotleda ainult juhul kui kohalik omavalitsus on
kaugküttepiirkonna määramise kehtetuks tunnistanud
8. Kulud on abikõlblikud kui taotleja ei ole alustanud projekti tegevusi või võtnud kohustusi
enne taotluse rakendusüksusele esitamist.
Projekti periood
9. Projekti maksimaalne kestus on 24 kuud
Toetuse piirmäärad
10. Tegevusele 1 ja 3 on toetusmäär 50% projekti abikõlblikest kuludest.
11. Tegevusele 2 on toetusmäär 30% projekti abikõlblikest kuludest
12. Toetuse maksimaalne summa on 100 000 eurot.

Olulised lisad:
13. Tegevuse 1 ja 2 korral kohaliku omavalitsuse üksuse otsus kaugküttepiirkonna määramise
kehtetuks tunnistamise kohta
14. Tegevuse 1 ja 2 korral kaugkütte lõpetamise kokkulepe tarbijate, soojusettevõtja ja
kohaliku omavalituse üksuse vahel
15. Tegevuse 2 korral taotleja kinnitus kõigi kaugkütte tarbijatega lõpetatud soojusmüügi
lepingute kohta.
Taotluse hindamise aeg
16. Taotlust hinnatakse 60 tööpäeva, mis pikeneb kui taotleja poolt täiendava informatsiooni
esitamiseks kuluva aja võrra.
Projekti hangete kontroll
17. Hanked tuleb läbi viia riigihangete seaduse §3 põhimõtteid järgides.
18. Üle 100 000 euro eeldatava maksumusega hanked tuleb KIKile esitada eelnevaks
läbivaatamiseks.
19. Hanked, mille eeldatav maksumus on rohkem kui 10 000 eurot viiakse läbi riigihangete
registris
20. Toetuse saaja sisestab hankelepingud e-toetuse keskkonda koos vajaliku
dokumentatsiooniga (hankemenetluse dokumendid).
Aruandlus
21. Toetuse saaja esitab projekti vahe ja lõpparuande e-toetuse süsteemi vahendusel.
22. Toetuse saaja peab rakendusüksuse nõudmisel esitama aruandeid toetuse abil soetatud või
renoveeritud vara sihipärase kasutamise tõendamiseks projekti abikõlblikkuse perioodile
järgneva 5 aasta jooksul.
Maksed
23. Mitte hankijast taotleja korral, kelle projekt on väiksem kui 10 000 eurot makstakse toetus
kindlasummalise maksena (ühendmääruse §8)
24. Toetus makstakse tegelike kulude alusel (ühendmääruse §14) pärast projekti kulude
abikõlblikkuse, tegevuste elluviimise, maksete tõendamise ning lõpparuande kinnitamise
järgselt.

