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Homse hoidjad

Millest räägime
• KIKist lühidalt

• Programmi eelarve 2022

• Selle aasta taotlusvoorud

• Muudatused taotlemises ja tingimustes

• Avatud vooru ajakava



Homse hoidjad

KIK: Keskkonna ja kliimavaldkonna 
rahastamise ekspert

KIKi visioon
Eesti elanikel on hea 
looduskeskkond nii elamiseks kui 
ka majandamiseks

KIKi missioon
KIK on kaasaegsete, tarkade ja 
mõjusate lahenduste elluviija Eesti 
keskkonnamaastikul

20+ 

aastat 20 000+ 

projekti

2+ 

miljardit 

eurot

Me hoolime!



Homse hoidjad

Programmi eelarve 2022

Sh õppekäigud 

1,28 MEUR

Tihe konkurents

FOOKUS!
Programm 

Osakaal 

eelarvest

2022 

eelarve 

kokku

Veemajanduse 43% 5 200 000

Keskkonnateadlikkuse 15% 1 850 000

Ringmajandus 11% 1 398 000

Metsanduse 7% 900 000

Looduskaitse 6% 750 000

Kalanduse 5% 600 000

Merekeskkond 5% 600 000

Atmosfääriõhu kaitse 4% 530 000

Kaasrahastamise 3% 400 000

2022 eelarve kokku 12,23 MEUR

→ Kitsamad

voorud



Homse hoidjad

Taotlusvoorud 2022

Põhivoor
Õppekäikude 

voor

Sügisene 

voor

14.02-31.03

Avatud kõik 

programmid, 

täpsustatud tegevused

4.04-29.04

põhikooli ja 

koolieelikute rühmad

29.08–30.09

ringmajanduse ja 

looduskaitse 

täpsustatud tegevused, 

kaasrahastamine



Homse hoidjad

Taotlemine sellest aastast 
e-toetuses

NB! Voor sulgub kl 17!

Suhtlus e-toetuse

postkasti kaudu!

Koolituse 

link

e-toetuse 

juhendi 

link

https://www.youtube.com/watch?v=A6veacu90Ck&t=1004s
https://kik.ee/sites/default/files/2022-05/taotluse_e-toetuse_keskkonda_sisestamise_juhend.pdf


Homse hoidjad

Uuendused toetuse 
andmise tingimustes
• Hindamiskorralduse KeMist KIKi toomisest ning e-toetuste 

kasutuselevõtust tingitud tehnilised muudatused

• Selge sõnum: ühe projekti toetus kuni 20% selle programmi 
aastaeelarvest (kaasrahastamises erand: 50%)

• Kaasrahastamine teist vooru eraldi programm
– Eraldi eelarve ja hindamiskriteeriumidega programm

– Parem võimalus vormilt sarnaste taotluste võrdlemiseks, riigi raha täpsemaks 
sihtimiseks

• Kiireloomulise taotluse mõiste kitsendamine (nüüd vaid kahju vältimine 
ja likvideerimine)

• Kavand: Järgmisest aastast SFLi asemel rahastusotsus!

Keskkonnaministri 

määrus nr 10

https://www.riigiteataja.ee/akt/104022020002?leiaKehtiv


Homse hoidjad

29.08 voor 
avaneb

30.09 kl 17 
voor sulgub 

okt-nov taotluste 
hindamine

detsembris 
rahastus-
otsused

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!
Vt programmi infot ka meie kodulehelt 

https://kik.ee/et/toetatavad-tegevused
rahastusallikas: keskkonnaprogramm

Liitu KIKi uudiskirjaga siin

Rita Jürmann

VALDKONNAJUHT

Ringmajandus ja 

ressursisääst

6 274 122

rita.jurmann@kik.ee

https://kik.ee/et/toetatavad-tegevused
https://kvmxkzxj.sendsmaily.net/landing-pages/6ced13c9-2afd-417e-ac87-0f912791c444/html/
mailto:rita.jurmann@kik.ee

