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Mis on SA 

Keskkonnainvesteeringute Keskus 

(KIK)? 

• Eraõiguslik juriidiline isik. Asutaja EV Valitsus ja 

Rahandusministeerium (11.05.2000.a.). Keskkonnafondi 

õigusjärglane. 

 

• Põhikirjalisteks eesmärkideks keskkonnaseisundi hoidmine, 

keskkonnakahjustuste heastamine, loodusvarade taastootmine.  

 

• Tegevus suunatud keskkonnaga seotud projektide rahastamisele. 



KIKi kaudu liikuvad vahendid 
 

• KESKKONNAPROGRAMM s.o keskkonnatasude seaduse alusel 
riigieelarvest eraldatud vahendid (loodusvara kasutusõiguse tasu ja 
saastetasu). 

 

• EUROOPA LIIDU VAHENDID (periood 2007-2013): 
• STRUKTUURIFONDID - Euroopa Liidu ERF ja ESF vahendid. ERFi 

üldeesmärk on toetada majandustegevuse ja infrastruktuuride, sealhulgas 
keskkonnainfrastruktuuri arendamist. 

• ÜHTEKUULUVUSFOND (ÜF, endine ISPA) - ÜF keskkonnasektori projektide 
eesmärk on viia sektori olukorda kirjeldavad näitajad vastavusse ELi nõuetega 
ning vähendada EL liikmesriikide arengulisi erinevusi. ÜF toetab veemajanduse 
ja jäätmekäitluse valdkonda. 

 

• KESKKONNALAEN  - keskkonnakaitselisteks investeeringuteks 
veemajanduse, jäätmekäitluse, taastuvenergeetika ning teiste keskkonda 
säästmist ja taastamist aitavate projektide arendamiseks.  

 

• ROHELINE INVESTEERIMISSKEEM (RIS) – välisõhu kaitse seaduse 
tähenduses Kyoto protokolli artikli 17 kohaste riigi lubatud heitkoguse 
ühikutega kauplemisest saadavate vahendite suunamine 
keskkonnasäästlikesse projektidesse või programmidesse. 

 

 

 



Keskkonnaprogramm 

Õigusraamid  

• Keskkonnatasude seadus  

• sätestab keskkonnakasutusest riigieelarvesse laekuva raha 
kasutamise alused ja sihtotstarbe.  Raha kasutamist 
korraldatakse projektipõhiselt keskkonnakaitse valdkondade 
rahastamise kaudu. 

 

• Keskkonnaministri 17. veebruari 2006. a määrus nr 13  
“Keskkonnakaitse valdkonna projekti rahastamise taotluse kohta 
esitatavad nõuded, taotluste hindamise tingimused, kord ja 
kriteeriumid, otsuse tegemise, lepingu täitmise üle kontrolli 
teostamise ning aruandluse kord” 

• 14.01.2011 jõustusid muudatused – 8 valdkonna asemel 11 

   

• Keskkonnaprojektide finantseerimise kord ja lisad 



Taotluste esitamine ja tähtaeg  

• Aastas 2 taotlusvooru  

• 2011  II voor  oli 15.08.2011 

• 2012 I voor – 2012.a. I pooles, jälgida KIKi kodulehte 

 

• NB! Toetust saab taotleda elektroonilise andmebaasi KIKAS kaudu 

   www.kikas.kik.ee 



Euroabi: ÜF – kellele? 

• Euroopa Komisjonilt (EK) abi taotleja ja saaja on riik, kes kasutab seda EK 

rahastuse otsuse tingimustel esmatähtsate keskkonna-probleemide 

lahendamiseks. 

• Riik annab rahalist abi ÜF taotluses märgitud probleemi lahendamiseks  

probleemi/projekti omanikule, makstes kulude eest (oma osa) otse 

töövõtjatele. 

- ÜF toetuse maksimaalne määr on 85% abikõlbulikest kuludest (määra 

otsustab Euroopa Komisjon projekti kulu-tulu analüüsi põhjal), riigilt ÜF 

toetuse taotleja katab vähemalt 15% ja kõik muud, s.t. mitte- abikõlbulikud 

kulud. 

- Toetuse määra võidakse peale projekti lõppu vähendada, kui uus kulu-tulu 

analüüs näitab, et projekti tulud erinevad algselt prognoositutest üle 10%.  

 

 



Mis on ERF/ESF? 

• ERF – Euroopa Regionaalarengu Fond (ingl. European Regional 
Development Fund) on üks neljast EL regionaalpoliitika fondist. 
Rahastamist leiab muude valdkondade seas ka keskkonnainfrastruktuuri 
arendamine; 

• Struktuurifondide raha planeerimise ja kasutamise aluseks on Eesti Riiklik 
Arengukava (RAK), mis sisaldab 5 prioriteeti, mis omakorda sisaldavaid 
meetmeid. Eraldi meede on ettenähtud keskkonna-infrastruktuuri 
arendamiseks; 

• KIK on struktuuritoetuste vahendamise kontekstis rakendusüksuse 
staatuses. Keskkonnaministeerium on rakendusasutus, 
Rahandusministeerium korraldus- ja makseasutus. 

• Projekti maksumuse alampiir 0,2 milj krooni, ülempiir 5,0 milj krooni. 

• Aastatel 2007-2013 vahendab KIK keskkonnainfrastruktuuri arendamiseks 
ERFist 2,504 miljardit krooni ja keskkonnahariduse arendamiseks ESFist 
50 miljonit krooni. Toetust antakse 7 valdkonnas. 

 

 



KIKi keskkonnalaenud ja EIB laen 

• KIK annab sihtotstarbelist laenu omavahenditest (allikas 
keskkonnatasud), mis on mõeldud keskkonnakaitselisteks 
investeeringuteks ning keskkonna säästmist ja taastamist aitavate 
projektide arendamiseks. 

• Laenuotsused teeb KIKi nõukogu. KIKil on õigus laenutaotlust 

menetleda 1-3 kuud. Positiivse laenuotsuse puhul korraldab KIKi 

finantsüksus lepingute sõlmimise ja tagatiste seadmise. 

• Laenude andmist korraldab KIKi finantsüksus, üksuses töötab 6 

inimest 

 

• Euroopa Investeerimispank (EIB) laenab raha ka 

keskkonnaprojektide arendamiseks. Eesti laenas EIB-lt 

europrojektide kaasfinantseerimiseks 25.05.2009. a 550 MEUR.  

• KIK sõlmis 02.09.2009. a rahandusministeeriumiga  EIB rahade 

edasilaenulepingu. Lepingu maht kuni 130 MEUR. 

• Mõeldud eelkõige veeinfrastruktuuri projektide kaasfinantseerimiseks, 

milliseid rahastatakse ka ÜFist. Laenuandmise otsustab KIKi juhatus. 



Roheline investeerimisskeem 

(RIS) 

• 2010. aasta juulis sõlmisid keskkonnaministeerium ja KIK halduslepingu, mis 

paneb KIKile ülesande heitkoguse ühikutega kaubelda ning rohelist 

investeerimisskeemi rakendada ehk saadud tulust toetust jagada. 2010 aasta 

oktoobris sõlmisid majandus- ja kommunikatsiooniministeerium 

halduslepingu, mis paneb KIKile ülesandeks rohelist investeerimisskeemi 

rakendada. 

• Osa antud hetkeks sõlmitud müügilepingute tulust suunatakse läbi KIKi 

katlamajade ümberehituse, kaugküttevõrkude rekonstrueerimise ja 

koostootmisjaamade rajamise rahastamiseks ning tuuleenergeetika 

arendamiseks. 



RIS taotlusvoorud 

• ERF-i taastuvenergeetika I voorust jäi vahendite puudusel rahastamata 21 

projekti. 

• Voorust ülejäänud projektid summas ca 11 MEUR rahastati AAU ühikute 

müügist saadud vahenditest (doonor Austria Vabariik) sh rahastati 2 

koostootmisjaama projekti, 1 katlamaja rekonstrueerimise projekti ning 18 

torustiku rekonstrueerimise projekti. 

• 2010 augustis kuulutati välja uus taotlusvoor taastuvenergia laialdasemaks 

kasutuselevõtuks. Doonoriks jälle Austria Vabariik. Vooru eelarve oli ca 11 

MEUR ja toetust sai 19 projekti, sh. 3 koostootmisjaama, 3 katlamaja ja 13 

torustiku rekonstrueerimise projekti. 

• 2010 oktoobris kuulutati välja taotlusvoor investeeringutoetuse andmiseks 

tuulest energiatootjatele. Doonoriks Hispaania Kuningriik. Vooru eelarve ca 

22 MEUR. Rahastuse otsused tehtud kolmele projektile summas 19,9 MEUR. 

 



Mida toetada tulevikus ja 

miks? 

• Hoonete energiasääst; 

• Ühissüsteemide (nt. kaugküte) arendamine ja 

tõhustamine; 

• Komplektsüsteemide (nt. nutivõrk) arendamine ja 

tõhustamine; 

• Pilootprojektid, mis võimaldavad teha olulisi läbimurdeid 

ja edasiminekut elustandardis; 

• ... 

 



Lisainformatsioon ja 

kontaktandmed 

•  KIKi kodulehekülg: www.kik.ee 

•  Keskkonnaprogramm: heiko.podersalu@kik.ee  

•  Struktuuritoetuste üksus: andrus.pirso@kik.ee  

•  Laenud: tonis.virovere@kik.ee  

 

http://www.kik.ee/
mailto:heiko.podersalu@kik.ee
mailto:andrus.pirso@kik.ee
mailto:tonis.virovere@kik.ee


Tänan tähelepanu eest! 
Täiendav info www.kik.ee 

 

     Ivar Ansper 

ivar.ansper@kik.ee  

         

 


