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Antonio Guterres 

(ÜRO peasekretär, COP27 Egiptus, 2022)

“We are in the fight for our 

lives, and we are losing.

Greenhouse gas emissions keep growing, global temperatures keep rising, 

and our planet is fast approaching tipping points that will make climate 

chaos irreversible. 

We are on a highway to climate 

hell with our foot still on the 

accelerator.”
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Homse hoidjad

Kohaliku omavalitsuse energia- ja kliimakava

KOVi energia- ja kliimakava käsitleb põhjalikumalt just konkreetse KOV-i 

piirkonnas ilmnevaid asjakohaseid aspekte erinevates valdkondades

(KEKK)



Homse hoidjad

Energia- ja kliimakavas käsitletavad valdkonnad

• Energeetika ja varustuskindlus;

• Tervis, sotsiaalhoolekanne ja päästevõimekus;

• Maakasutus ja planeerimine;

• Looduskeskkond;

• Majandus (s.h keskkonnahoidlikud riigihanked ja ringmajandus);

• Biomajandus;

• Kogukond, teadlikkus ja koostöö;

• Taristu ja ehitised;

• Transport ja liikuvus.



Homse hoidjad

Väljakutse / võimalus

NB! Juhised on toodud 
KIK kodulehel

Kaardistada hetkeolukord

• Millised kliimariskid mõjutavad antud KOVi, 

• Millised on KOVi võimalused kliimamuutusi leevendada ja

• Millistes KOVi olemasolevates/kehtivates arengudokumentides 

on kliima temaatikat juba arvestatud

Tuua välja siiani igas 

valdkonnas KOVi poolt 

ellu viidu / asjakohased 

tegevused

•Kirjeldada planeeritud tegevusi ja 

leevendavaid meetmeid nii 

üldisemas/pikaajalisemas visioonis kui 

ka detailselt, konkreetsete tegevuste ja 

meetmete kaupa

Seada eesmärgid ja 

kirjeldada KOVi

planeeritud tegevusi ja 

leevendavaid meetmeid

Määrata mõõdetavad 

näitajad eesmärkide 

täitmise jälgimiseks.

https://kik.ee/sites/default/files/Lisa%201%20Energia%20ja%20kliimateemade%20anal%C3%BC%C3%BCsimise%20juhis.pdf


Euroopa Majanduspiirkonna taotlusvoor 

„Kliimamuutuste leevendamise ja sellega

kohanemise kavade koostamine“

• Taotlusvoor oli avatud 

26.02-26.04.2021

• Esitati 19 taotlust

• Rahastati 10 projekti 

(6 maakondlikku, 4 KOVi)



Homse hoidjad

Taotlusvooru

raames

koostatud

energia- ja 

kliimakavade

lingid KIK 

kodulehel

www.kik.ee

http://www.kik.ee/


Hetkel olemas-olevad energia- ja kliimakavad: 



Homse hoidjad

Väljakutsed:
‼ andmete kättesaadavus võtab aega

‼ kaasamine – huvitatud osapooli on palju

‼ Peale kaasamisüritusi tuleb kavasse muudatused sisse viia

‼ KOV arengudokumentide kooskõlla viimine

‼ Tegevuskava elluviimine (sh eelarvevahendid, vastutajad)

‼ Kava elluviimise seire (sh mõõdikute täitmine)

‼ Kava kaasajastamine (iga-aastaselt?)

Edasiste sammude väljakutsed:



Homse hoidjad

Riiklikud eesmärgid:
• Eesti kasvuhoonegaaside heite vähendamine 80% aastaks 2050 (sh 70% aastaks 2030):

– kasvuhoonegaaside (KHG) heide 1990 aastal oli 40,4 mln tCO2ekv, 

– 2017 oli Eesti KHG heide 20,9 mln tCO2ekv, 

– meetmete tulemusel prognoositakse 2030. aastal KHG heidet 10,7-12,5 mln tCO2ekv.

• Jagatud kohustuse määrusega kaetud sektorites (transport, väikeenergeetika, põllumajandus, 

jäätmemajandus, metsamajandus, tööstus) vähendada aastaks 2030 võrreldes 2005. aastaga

kasvuhoonegaaside heidet 13%:

– 2005 oli KHG heide jagatud kohustuse määruse sektorites kokku 6,3 mln tCO2ekv ehk 2030. 

aastal võib sektori heide olla 5,5 mln tCO2ekv.

• Taastuvenergia osakaal energia summaarsest lõpptarbimisest peab aastal 2030 olema

vähemalt 42%: 

– aastal 2030 moodustab taastuvenergia 16 TWh ehk 50% energia lõpptarbimisest, sh

taastuvelekter 4,3 TWh (2018 = 1,8 TWh), taastuvsoojus 11 TWh (2018 = 9,5 TWh), transport 

0,7 TWh (2018 = 0,3 TWh).



Homse hoidjad

Riiklikud eesmärgid vs KOVide eesmärgid:

Eesmärk 2019. a tase:

Pärnu, Rakvere, 

Keila, Narva linnad, 

Võrumaa, Tartumaa, 

Lääne-Virumaa,  

Pärnumaa, 

Läänemaa, 

Jõgevamaa aastaks

2030 vähendavad*:

*vähendamise

tulemusel prognoos

2030.aastaks: 

REKK 2030 alusel

-70% tase 2030:

Eesti

kasvuhoonegaaside

heite vähendamine

70% aastaks 2030: 

kasvuhoonegaaside

(KHG) heide 1990 aastal

oli 40,4 mln tCO2ekv

11 869 430 tCO2ekv - 1 151 827 tCO2ekv
= 10 498 103 

tCO2ekv

meetmete tulemusel 

prognoositakse 2030. 

aastal KHG heidet 

10,7-12,5 mln 

tCO2ekv 



Homse hoidjad

Võimalused:

➢ Koostöö: KOV – ettevõtted – kogukonnad –> eesmärk on 

kõigil üks

➢ Igapäevaste otsuste langetamine
➢ Säästlikum tarbimine, taaskasutus, ringmajandus

➢ Parandustöökodade, puidutöökodade, õmblustöökodade jms teenuste

loomine/kasutamine

➢ Olla valmis kliimamuutusteks
➢ nende mõjusid vähendama, nendega kohanema



Homse hoidjad

Rahastusvõimalused:

https://climate.ec.europa.eu/eu-action/funding-climate-action_en

• Innovatsioonifond

• Moderniseerimisfond

• LIFE

• NER 300 programm

• EL 2014-2020 

• EL 2021-2027: https://www.rtk.ee/toetusfondid-ja-programmid/euroopa-liidu-

valisvahendid/2021-2027-toetusperiood

Liitu KIKi uudiskirjaga

https://climate.ec.europa.eu/eu-action/funding-climate-action_en
https://www.rtk.ee/toetusfondid-ja-programmid/euroopa-liidu-valisvahendid/2021-2027-toetusperiood
https://kvmxkzxj.sendsmaily.net/landing-pages/6ced13c9-2afd-417e-ac87-0f912791c444/html/


Homse hoidjad

Kombineeritud 

sademeveesüsteemid
Ühtekuuluvusfond

• Eesmärk: sademevee probleemide

lahendamine tiheasustusaladel

• Toetame: toetatakse kanalisatsiooni-

torustike ümberehitamist lahkvoolseteks

ning säästvate sademeveesüsteemide

rajamist (SUDS – Sustainable Urban

Drainage Systems)

• Meetme eelarve: 25 miljonit eurot

Kellele?
Kohalikud omavalitsused ja vee-ettevõtjad

Millal?
2023. aastal (II poolaasta)

Kuidas?
Taotlemine toimub E-toetuse keskkonnas

Lisainfo

KIKi koduleht

Projektikoordinaator Tiiu Noormaa

(tiiu.noormaa@kik.ee, 6 274 121)

Väljatöötamisel
Liitu KIKi uudiskirjaga

https://etoetus.struktuurifondid.ee/rm_sso/login?service=https%3A%2F%2Fetoetus.struktuurifondid.ee%3A443%2Fesfos%2Fj_spring_cas_security_check?url=https%3A%2F%2Fetoetus.struktuurifondid.ee%2Fesf2web%2F~hash~%2Fesfos-desktop&mode=esf
https://www.kik.ee/et
mailto:tiiu.noormaa@kik.ee
https://kvmxkzxj.sendsmaily.net/landing-pages/6ced13c9-2afd-417e-ac87-0f912791c444/html/


Homse hoidjad

Üleujutusohu ennetamine ja 

leevendamine
Ühtekuuluvusfond

• Eesmärk: maandada üleujutusega seotud olulistes

riskipiirkondades (16 riskipiirkonda) üleujutuste

võimalikke kahjulikke tagajärgi

• Toetame: Erinevad tehnilised lahendused

üleujutuste maandamiseks; ehituslikud tegevused,

mis on vajalikud elamu, veevarustuse,

kanalisatsiooni ja elektrisüsteemide kaitseks;

veetaseme hoiatus- ja jälgimissüsteemi rajamine,

pumplad, ajutised veetõkkeseinad.

• Meetme eelarve: 14 miljonit eurot

Kellele?
Kohalikud omavalitsused ja vee-ettevõtjad

Millal?
2023. aastal (II poolaasta)

Kuidas?
Taotlemine toimub E-toetuse keskkonnas

Lisainfo

KIKi koduleht

Projektikoordinaator Ööle Janson
(oole.janson@kik.ee, 6 274 191)

Väljatöötamisel
Liitu KIKi uudiskirjaga

https://etoetus.struktuurifondid.ee/rm_sso/login?service=https%3A%2F%2Fetoetus.struktuurifondid.ee%3A443%2Fesfos%2Fj_spring_cas_security_check?url=https%3A%2F%2Fetoetus.struktuurifondid.ee%2Fesf2web%2F~hash~%2Fesfos-desktop&mode=esf
https://www.kik.ee/et
mailto:oole.janson@kik.ee
https://kvmxkzxj.sendsmaily.net/landing-pages/6ced13c9-2afd-417e-ac87-0f912791c444/html/


Homse hoidjad

Kliima-ja energiakavade 

koostamine ja hilisemad 

rakendustegevused
Ühtekuuluvusfond

• Eesmärk: aidata kohaliku tasandi kliima- ja

energiaeesmärkide mõtestamisele, seadmisele ja

nende saavutamisele

• Toetame: kohaliku omavalitsuse, piirkonna või

maakonna kliima- ja energiakava koostamist ning

selles ettenähtud rakendustegevusi

• Meetme eelarve: 8 miljonit eurot, KOVidele 5,8

MEUR

Kellele?
Kohalikud omavalitsused 

Millal?
2023. aastal (II poolaasta)

Kuidas?
Taotlemine toimub E-toetuse keskkonnas

Lisainfo

KIKi koduleht

Projektikoordinaator Reeli Jakobi 
(reeli.jakobi@kik.ee, 6 274 175)

Väljatöötamisel
Liitu KIKi uudiskirjaga

https://etoetus.struktuurifondid.ee/rm_sso/login?service=https%3A%2F%2Fetoetus.struktuurifondid.ee%3A443%2Fesfos%2Fj_spring_cas_security_check?url=https%3A%2F%2Fetoetus.struktuurifondid.ee%2Fesf2web%2F~hash~%2Fesfos-desktop&mode=esf
https://www.kik.ee/et
mailto:reeli.jakobi@kik.ee
https://kvmxkzxj.sendsmaily.net/landing-pages/6ced13c9-2afd-417e-ac87-0f912791c444/html/


Homse hoidjad

Linnade rohestamiskavade

koostamine ja rakendamine 

pilootaladel
Ühtekuuluvusfond

• Eesmärk: linna elukeskkonna elurikkuse

suurendamine (linnaruumi rohestamine)

• Toetame: linnade rohestamiskavade koostamist ja

rakendamist (pilootaladel)

• Meetme eelarve: 2,5 miljonit eurot

Kellele?

Kohalikud omavalitsused 

Millal?

2023. aastal (II poolaasta)

Kuidas?
Taotlemine toimub E-toetuse keskkonnas

Lisainfo

KIKi koduleht

Projektikoordinaator Getter Renel

(getter.renel@kik.ee, 6 274 124)

Väljatöötamisel
Liitu KIKi uudiskirjaga

https://etoetus.struktuurifondid.ee/rm_sso/login?service=https%3A%2F%2Fetoetus.struktuurifondid.ee%3A443%2Fesfos%2Fj_spring_cas_security_check?url=https%3A%2F%2Fetoetus.struktuurifondid.ee%2Fesf2web%2F~hash~%2Fesfos-desktop&mode=esf
https://www.kik.ee/et
mailto:getter.renel@kik.ee
https://kvmxkzxj.sendsmaily.net/landing-pages/6ced13c9-2afd-417e-ac87-0f912791c444/html/


Homse hoidjad

Kaugküttesüsteemide ja 

katelseadmete renoveerimise ja 

rajamise toetamine
Euroopa Regionaalarengu Fond

• Eesmärk: Toetuse andmise eesmärk on

kaugküttesüsteemides energia kasutamise efektiivsuse

suurenemine ja tootmissüsteemist pärinevate

saasteainete heitkoguste vähenemine

• Toetame: toetatakse soojustorustiku renoveerimist,

soojuse tootmise seadme renoveerimist ja lokaalkütet

kasutava hoone tarbijapaigaldise ühendamine

olemasoleva kaugküttevõrguga

• Meetme eelarve: 22,5 miljonit eurot

Kellele?
Kohaliku omavalitsuse üksused, kohalikule 
omavalitsusele kuuluvad äriühingud, 
soojusettevõtjad

Millal?
2023 I kvartal

Kuidas?
Taotlemine toimub E-toetuse keskkonnas

Lisainfo
Avaldatakse enne vooru avanemist 

KIKi kodulehel

Projektikoordinaator Kristjan Kalda
(kristjan.kalda@kik.ee, 6 274 327)

Avanemas
Liitu KIKi uudiskirjaga

https://etoetus.struktuurifondid.ee/rm_sso/login?service=https%3A%2F%2Fetoetus.struktuurifondid.ee%3A443%2Fesfos%2Fj_spring_cas_security_check?url=https%3A%2F%2Fetoetus.struktuurifondid.ee%2Fesf2web%2F~hash~%2Fesfos-desktop&mode=esf
https://www.kik.ee/et
mailto:Kristjan.kalda@kik.ee
https://kvmxkzxj.sendsmaily.net/landing-pages/6ced13c9-2afd-417e-ac87-0f912791c444/html/


Energia salvestuse pilootprogramm
RRF taaste- ja vastupidavusrahastu

• Eesmärk: hoogustada taastuvast energiast toodetud ja

salvestatud soojus- või elektrienergia kasutuselevõttu ning

suurendada seeläbi taastuvenergia osatähtsust kaugkütte-

ja elektrisüsteemides koos fossiilkütuste kasutuse

vähendamisega

• Toetame: soojusettevõtjate investeeringuid taastuvatest

energiaallikatest toodetud soojuse energiasalvestus-

seadmete rajamiseks ning ettevõtjate (kellel pole seadusega

keelatud taastuvatest energiaallikatest toodetud elektri

energiasalvestusseadmete omamine või opereerimine)

investeeringuid elektri energiasalvestusseadmete rajamiseks

• Meetme eelarve: 7,78 miljonit eurot otse investeeringuteks

Kellele?

Eestis registreeritud äriühingud, kellel pole 

seadusega keelatud energiasalvestusseadmete 

omamine või opereerimine sh kohalikule 

omavalitsusele kuuluvad äriühingud 

Millal?

Taotluste esitamise tähtaeg on 3. märts 2023 

kell 17.00.

Kuidas?

Taotlemine toimub E-toetuse keskkonnas

Lisainfo

https://kik.ee/et/toetatavad-

tegevused/energiasalvestuse-seadmete-

pilootprojektide-arendamine

KIKi kodulehel

Projektikoordinaator Anastasia Petrova
(anastasia.petrova@kik.ee, 6 274 151)

Avatud Liitu KIKi uudiskirjaga

https://etoetus.struktuurifondid.ee/rm_sso/login?service=https%3A%2F%2Fetoetus.struktuurifondid.ee%3A443%2Fesfos%2Fj_spring_cas_security_check?url=https%3A%2F%2Fetoetus.struktuurifondid.ee%2Fesf2web%2F~hash~%2Fesfos-desktop&mode=esf
https://kik.ee/et/toetatavad-tegevused/energiasalvestuse-seadmete-pilootprojektide-arendamine
https://www.kik.ee/et
mailto:anastasia.petrova@kik.ee
https://kvmxkzxj.sendsmaily.net/landing-pages/6ced13c9-2afd-417e-ac87-0f912791c444/html/


Tööstusalades taastuvelektri 

tootmisseadmete kasutuselevõtu 

hoogustamine
RRF taaste- ja vastupidavusrahastu

• Eesmärk: hoogustada taastuvelektri tootmisseadmete

kasutuselevõttu tööstusaladel ja nendega piirnevatel aladel

läbi jaotus- või põhivõrguga liitumise toetamise

• Toetame: taastuvelektri tootmisseadme jaotus- või

põhivõrguga liitumist tööstusaladel ja sellega piirneval alal,

mis on toomismaa

• Meetme eelarve: 6,79 miljonit eurot otse

investeeringuteks

Kellele?

Eestis registreeritud äriühingud sh 

kohalikule omavalitsusele kuuluvad 

äriühingud 

Millal?

Taotluste esitamise tähtaeg on

28. veebruar 2023 kell 17.00.

Kuidas?

Taotlemine toimub E-toetuse keskkonnas

Lisainfo

https://kik.ee/et/toetatavad-

tegevused/toostusaladel-taastuvelektri-

tootmisseadmete-kasutuselevotu-

hoogustamine

Projektikoordinaator Anastasia Petrova

(anastasia.petrova@kik.ee, 6 274 151)
Avatud Liitu KIKi uudiskirjaga

https://etoetus.struktuurifondid.ee/rm_sso/login?service=https%3A%2F%2Fetoetus.struktuurifondid.ee%3A443%2Fesfos%2Fj_spring_cas_security_check?url=https%3A%2F%2Fetoetus.struktuurifondid.ee%2Fesf2web%2F~hash~%2Fesfos-desktop&mode=esf
https://kik.ee/et/toetatavad-tegevused/toostusaladel-taastuvelektri-tootmisseadmete-kasutuselevotu-hoogustamine
mailto:anastasia.petrova@kik.ee
https://kvmxkzxj.sendsmaily.net/landing-pages/6ced13c9-2afd-417e-ac87-0f912791c444/html/


Homse hoidjad

Ringmajanduspõhised tootmis- ja 

tarbimismudelid 
(sh tööstussümbioosi ja toorme hankimine)
Ühtekuuluvusfond

• Eesmärk: edendada üleminekut lineaarsel

majandusmudelil põhinevalt ettevõtluselt ringsel

mudelil põhinevale ettevõtlusele uute tootmis- ja

tarbimismudelite kaudu

• Toetame: pilootprojekte, mis pakuvad tarbijale

toote asemel teenust (rentimine vs omamine),

B2B (business to business) ärimudelite

rakendamist, tööstussümbioosi

• Meetme eelarve: 6 miljonit eurot, sh toetus riigi

tegevuseks (ekspertide koolitus)

Kellele?
Täpsustub

Millal?
2024. aastal

Kuidas?
Taotlemine toimub E-toetuse keskkonnas

Lisainfo

Projektikoordinaator Monika Pihlak
(monika.pihlak@kik.ee, 6 274 305)

Väljatöötamisel Liitu KIKi uudiskirjaga

https://etoetus.struktuurifondid.ee/rm_sso/login?service=https%3A%2F%2Fetoetus.struktuurifondid.ee%3A443%2Fesfos%2Fj_spring_cas_security_check?url=https%3A%2F%2Fetoetus.struktuurifondid.ee%2Fesf2web%2F~hash~%2Fesfos-desktop&mode=esf
mailto:angelika.versh@kik.ee
https://kvmxkzxj.sendsmaily.net/landing-pages/6ced13c9-2afd-417e-ac87-0f912791c444/html/


Homse hoidjad

Jäätmete liigiti kogumise 

infrastruktuuri arendamine
Ühtekuuluvusfond

• Eesmärk: ringmajanduse edendamine jäätmete

liigiti kogumise tõhustamise kaudu

• Toetame: jäätmete liigiti kogumise

infrastruktuuri investeeringuid

• Meetme eelarve: 35,5 miljonit eurot, sh toetus

riigi tegevuseks

Kellele?
Kohalikud omavalitsused ja KOV ettevõtted
(täpsustub)

Millal?
2023. II poolaastal

Kuidas?
Taotlemine toimub E-toetuse keskkonnas

Lisainfo

Projektikoordinaator Monika Pihlak
(monika.pihlak@kik.ee, 6 274 305)

Väljatöötamisel

Liitu KIKi uudiskirjaga

https://etoetus.struktuurifondid.ee/rm_sso/login?service=https%3A%2F%2Fetoetus.struktuurifondid.ee%3A443%2Fesfos%2Fj_spring_cas_security_check?url=https%3A%2F%2Fetoetus.struktuurifondid.ee%2Fesf2web%2F~hash~%2Fesfos-desktop&mode=esf
mailto:merike.partma@kik.ee
https://kvmxkzxj.sendsmaily.net/landing-pages/6ced13c9-2afd-417e-ac87-0f912791c444/html/


Homse hoidjad

Ringlussevõtu võimekus, 

ohutu materjaliringlus
Ühtekuuluvusfond

• Eesmärk: edendada üleminekut lineaarsel

majandusmudelil põhinevalt ettevõtluselt ringsel

mudelil põhinevale ettevõtlusele ringlussevõtu

võimekuse tõstmise ja ohutu materjaliringluse

kaudu

• Toetame: käitlustehaseid, lahendusi

probleemsetele materjalidele (sh asendamine

ohutumatega)

• Meetme eelarve: 25 miljonit eurot, sh toetus riigi 

tegevuseks

Kellele?
Ettevõtted (täpsustub)

Millal?
2023. II poolaastal

Kuidas?
Taotlemine toimub E-toetuse keskkonnas

Lisainfo

Projektikoordinaator Sirli Vaksmann
(sirli.vaksmann@kik.ee, 6 274 153)

Väljatöötamisel

Liitu KIKi uudiskirjaga

https://etoetus.struktuurifondid.ee/rm_sso/login?service=https%3A%2F%2Fetoetus.struktuurifondid.ee%3A443%2Fesfos%2Fj_spring_cas_security_check?url=https%3A%2F%2Fetoetus.struktuurifondid.ee%2Fesf2web%2F~hash~%2Fesfos-desktop&mode=esf
mailto:rita.jurmann@kik.ee
https://kvmxkzxj.sendsmaily.net/landing-pages/6ced13c9-2afd-417e-ac87-0f912791c444/html/


Homse hoidjad

Ringmajanduse programm
Keskkonnaprogramm

• Eesmärk: edendada ringmajanduse mudelite

teket, ringmajanduse valdkonnas teadlikkuse

parandamist ning jätkusuutliku tarbimise ja

tootmise lahenduste väljatöötamist ja laiemat

kasutust

• Toetame uuenduslike keskkonnakorralduslike

lahenduste väljatöötamist ja rakendamist,

uuringuid, KJS rakendamist, ökomärgise

taotlemist

• Meetme eelarve: u 1,3 MEUR aastas

Kellele?
Ettevõtted, KOVid, ülikoolid, MTÜd

Millal?
Taotlusvoor igal aastal (täpsustatud 
tegevustele)

Kuidas?
Taotlemine toimub E-toetuse keskkonnas

Lisainfo

Projektikoordinaator Gea Kiiver 
(gea.kiiver@kik.ee, 6 274 328)

Avanemas
Liitu KIKi uudiskirjaga

https://etoetus.struktuurifondid.ee/rm_sso/login?service=https%3A%2F%2Fetoetus.struktuurifondid.ee%3A443%2Fesfos%2Fj_spring_cas_security_check?url=https%3A%2F%2Fetoetus.struktuurifondid.ee%2Fesf2web%2F~hash~%2Fesfos-desktop&mode=esf
mailto:gea.kiiver@kik.ee
https://kvmxkzxj.sendsmaily.net/landing-pages/6ced13c9-2afd-417e-ac87-0f912791c444/html/
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Veemajanduse reoveekäitluse ja 

joogiveevarustuse 

alamprogramm
Keskkonnaprogramm

• Eesmärk: säilitada ja saavutada veekogude ja

põhjavee hea seisund ning tagada nõuetele vastav

joogivesi

• Toetame: olemasolevate vee- ja kanalisatsiooni-

süsteemide vastavusse viimist kehtivate nõuetega ja

üle 500ie reoveekogumisalade piires joogivee- ja

kanalisatsioonisüsteemide väljaarendamist

• Meetme eelarve: umbes 5 miljonit eurot

Kellele?
Piirkondlik KOV vee-ettevõtja

Millal?
2023. aastal (I poolaasta)

Kuidas?
Taotlemine toimub E-toetuse keskkonnas

Lisainfo

KIKi koduleht

Projektikoordinaator Krister Randver

(krister.randver@kik.ee, 6 274 195)

Avanemas
Liitu KIKi uudiskirjaga

https://etoetus.struktuurifondid.ee/rm_sso/login?service=https%3A%2F%2Fetoetus.struktuurifondid.ee%3A443%2Fesfos%2Fj_spring_cas_security_check?url=https%3A%2F%2Fetoetus.struktuurifondid.ee%2Fesf2web%2F~hash~%2Fesfos-desktop&mode=esf
https://kik.ee/et/toetavad-tegevused/veemajanduse-programm
mailto:Krister.randver@kik.ee
https://kvmxkzxj.sendsmaily.net/landing-pages/6ced13c9-2afd-417e-ac87-0f912791c444/html/
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Keskkonnaprogramm
riigisisene toetus

Atmosfääriõhu kaitse 

programm

Kellele?

Juriidilised isikud, füüsilisest 

isikust ettevõtjad ja asutused

Millal ja kuidas?
2023,  E-toetuse keskkonnas

Kaasrahastamise 

programm
Kalanduse programm Keskkonnateadlikkuse 

programm

Looduskaitse 

programm

https://kik.ee/et/toetatav-tegevus/atmosfaariohu-kaitse-programm-0
https://etoetus.struktuurifondid.ee/rm_sso/login?service=https%3A%2F%2Fetoetus.struktuurifondid.ee%3A443%2Fesfos%2Fj_spring_cas_security_check?url=https%3A%2F%2Fetoetus.struktuurifondid.ee%2Fesf2web%2F~hash~%2Fesfos-desktop&mode=esf
https://kik.ee/et/toetatav-tegevus/kaasrahastamise-programm
https://kik.ee/et/toetatav-tegevus/kalanduse-programm-1
https://kik.ee/et/toetatav-tegevus/keskkonnateadlikkuse-programm-0
https://kik.ee/et/toetatav-tegevus/looduskaitse-programm-0
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Keskkonnaprogramm
riigisisene toetus

Merekeskkonna 

programm
Metsanduse 

programm

Ringmajanduse 

programm

Veemajanduse 

programm

Kellele?

Juriidilised isikud, füüsilisest 

isikust ettevõtjad ja asutused

Millal ja kuidas?
2023,  E-toetuse keskkonnas

https://kik.ee/et/toetatav-tegevus/merekeskkonna-programm-0
https://kik.ee/et/toetatav-tegevus/metsanduse-programm-1
https://kik.ee/et/toetatav-tegevus/ringmajanduse-programm
https://kik.ee/et/toetatav-tegevus/veemajanduse-programm-6
https://etoetus.struktuurifondid.ee/rm_sso/login?service=https%3A%2F%2Fetoetus.struktuurifondid.ee%3A443%2Fesfos%2Fj_spring_cas_security_check?url=https%3A%2F%2Fetoetus.struktuurifondid.ee%2Fesf2web%2F~hash~%2Fesfos-desktop&mode=esf
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Kliimamuutusteks peame valmis olema

1) Selleks on vaja plaani - koostada energia- ja kliimakava

2) Tegevused tuleb samm-sammult ellu viia

– omavahenditest

– Toetuste abil

3) Plaani ja tegevusi tuleb seirata, kava hoida kaasaegsena

Ole kursis
avanenud ja
avanemas
toetustega.
Saadame kord
kuus kõik
KIKiga seotud
uudised otse
Sinu e-mailile!
www.kik.ee
avalehe jaluses
saab sisestada
oma e-maili
uudiskirjaga
liitumiseks.

http://www.kik.ee/
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Aitäh!

Aivi Allikmets
projektijuht

aivi.allikmets@kik.ee

mailto:aivi.allikmets@kik.ee
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