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Infokiri nr 15 
 
Käesolev Steeep projekti infokiri annab Teile ülevaate jaanuari lõpus avatud KIK kaudu jagatavast investeeringute 

meetmest, mis aitab edendada ettevõtlust ressursitõhusama ning seeläbi ka keskkonnasõbralikuma tootmise 
kaudu. Samuti lisainfot Keskkonnaministeeriumi energia-ja ressursijuhtimise alaste koolitustest ning KIK 
toetuste taotlusvoorust biometaani tarnimise taristu ning uute tankimisvõimaluste rajamiseks. 
 

 

ÜRITUSED 
2017. aasta veebruarist alustab 
Keskkonnaministeerium koos 
Tallinna Tehnikaülikooli ja ÅF-
Consulting AS-iga energia-ja 
ressursijuhtimise alaste 
koolitustega. Tegu on ettevõtete 
ressursitõhususe meetme raames 
korraldatava koolitusega. Vaata 
lisainfot  
 
 

ÜUDISED 
KIK avas teise toetuste 
taotlusvooru biometaani tarnimise 
taristu ning uute 
tankimisvõimaluste rajamiseks. 
Toetust saavad taotleda 
juriidilised isikud alates 20. 
veebruarist kuni 6. aprillini 2017. 
Toetust antakse projektidele, mis 
panustavad biometaani tarnimisse 
ja tankimisvõimaluse pakkumisse 
avalikus lahus- või võrgutanklas. 
Toetuse maksimaalne osakaal 
abikõlblikest kuludest on kuni 
35% projekti kohta. Toetuse 
maksimaalne summa projekti 
kohta on 350 000 eurot. 
Taotlemise tingimused ja juhis 
KIKi kodulehel. 

 
Lisainfot leiate kodulehelt ja 
facebookist 
 

 

 
 

Keskkonnaministeerium jagab ettevõtjatele 110 miljonit 
eurot 
 

Alates 30.01.2017 saavad viie tööstussektori ettevõtted taotleda riigilt 
toetust oma tootmise ressursikasutuse hindamiseks ja tõhustamiseks. 
Toetuse eesmärk on edendada ettevõtlust ressursitõhusama ning 
seeläbi ka keskkonnasõbralikuma tootmise kaudu. 
Esimene taotlusvoor puudutab viie sektori tööstusettevõtteid – 
toiduainetööstus, puidutööstus, mäetööstus, paberi-ja 
tselluloositööstus ning mineraalsete materjalidega töötlevad 
ettevõtted. Ressursitõhusate investeeringutega saavutatakse loetletud 
sektorites senisest tõhusama ressursikasutuse ehk väiksemate 
kuludega tootmisprotsess, mis kasvatab ettevõtete majandustulemusi 
ning suurendab konkurentsivõimet. Järgmistes taotlusvoorudes 
plaanitakse toetusesaajate ringi laiendada. 
Ressursitõhusate investeeringute taotlemine on mitmeetapiline. 
Esmalt viivad pädevad audiitorid toetust taotlevas ettevõttes läbi 
põhjaliku ressursikasutuse analüüsi, et hinnata senist olukorda ning 
seda, kuidas tootmist ressursitõhusamaks teha. Analüüsi tulemusi 
arvesse võttes selgub konkreetne investeeringuvajadus ning 
toetussumma. 
 
Ressursitõhusate investeeringute toetusvoor numbrites: 
 

 110 miljonit eurot on ette nähtud ressursitõhususe meetmest 
toetuste jagamiseks nelja järgmise aasta peale; 

 25 miljonit eurot läheb ettevõtete vahel jagamiseks eile avatud ja 
aasta lõpuni kestvas toetusvoorus; 

 Iga ettevõte saab selles voorus toetust taotleda kuni 2 miljonit 
eurot; 

 7500 euroga toetatakse ettevõttes ressursitõhususe analüüsi 
läbiviimist. 

Ressursitõhususe meetme ning toetuse taotlemise kohta saab 
lisainfot Keskkonnainvesteeringute Keskuse kodulehelt. 
 
 

 

www.steeep.eu ja http://www.koda.ee/steeep 

Küsimuste või kommentaaride korral kontakteeruge: lea@koda.ee  
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