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31.08.2015 

Infokiri nr 6 
Käesolev Steeep projekti infokiri annab Teile ülevaate hiljuti ilmunud biomajanduse analüüsist ja selle peamistest 
väljakutsetest Eestis, samuti lähiajal toimuvatest üritustest energiaühistute teemal ja elektri- ja soojusenergia 
väiketootmisest energiaühingulise mudelina. 
 

 

ÜRITUSED 

29. septembril 2015 toimub  
energiaühistute konverents: 
"Energiaühistu– kogukondlik elekter 
ja soojus". Tulge tutvuge 
energiaühistute algatustega ja saage 
teada, kuhu neist initsiatiividest keegi 
on jõudnud ja missugust unistust 
kannab. Lisainfo www.arengufond.ee 
 

 

ÜRITUSED 

17. septembril 2015 toimub seminar 
"Elektri- ja soojusenergia 
väiketootmine energiaühingulise 
mudelina", kus antakse ülevaade 
energiaühistute ja -ühingute tegevuse 
potentsiaalist ning elektri ja soojuse 
tootmise algatamise võimalustest, 
tutvustatakse tänaseid parimaid 
Eestis toimivaid lahendusi ja ellu 
kutsutud kogukondlikke energia-
projekte, vastatakse küsimusele, 
milles seisneb tegevuse potentsiaalne 
äriline kasu, tutvustatakse erinevaid 
tehnoloogilisi lahendusi ja antakse 
praktilisi suuniseid energiaühingute 
käivitamiseks. Registreerimine 
www.koda.ee 

 
Lisainfot leiate kodulehelt ja 
facebookist 

 
Kutsume jälgima STEEEP projekti 
facebook lehte!  

  
 
 
 

 

 

 

Valmis analüüs biomajanduse ja selle peamistest 
väljakutsetest Eestis 
 

Biomajandust kui omavahel läbi ühise ressursikasutuse seotud 
majandustegevuste kogumit Eestis seni kompleksselt käsitletud pole. 
Kehtivates valitsemissektori arengudokumentides ning koostatud 
uuringutes on hõlmatud vaid üksikud biomajanduse osised. Ühtse, 
väärtusahelate põhise, lähenemise puudumise ning valitsemissektori 
poolse suunamise killustatuse tõttu on biomassi kasutavate 
majandusvaldkondade poolt loodav lisandväärtus märkimisväärselt 
väiksem potentsiaalist. 
Biomajanduse edendamine pole maailmas uudne – aktiivselt on 
sellega näiteks tegelemas ka meie lähiriik, Soome. Soome 
biomajanduse strateegia näeb ette aastaks 2025 biomajanduse 
toodangu kasvu 4% aastas kasvades tänaselt 60 mlrd € 100 mlrd € 
aastal 2025 ja luues sektoris 100 000 uut töökohta (kompenseerides 
töökohtade vähenemist teistes sektorites). Sealjuures moodustaks 
puidutööstus (sh metsandus) ~50% biomajandusest. Lisainfot loe siit  
 

Innovatsiooniosak tahke biokütuse tootmise 
arendamiseks või energia tootmiseks 

Tartu Regiooni Energiaagentuur (TREA) kutsub projekti SECURECHAIN 
raames Eesti biokütuste turul tegutsevaid väike- ja keskmise suurusega 
ettevõtted üles kandideerima innovatsiooniosakule, mis aitavad kaasa 
tahke biokütuse tootmise arendamisele ja/või biokütusest energia 
tootmisele.  
Innovatsiooniosakud peaksid ettevõtteid stimuleerima uute äriideede 
arendamisele ja rakendamisele tagamaks uute tehniliste lahenduste 
levimise taastuvenergia turul. Taotluste esitamise lõpptähtaeg on 15. 
september 2015. Taotlusvooru juhend ja taotlusvorm on allalaaditav 
TREA kodulehelt (www.trea.ee). 
 

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

Järgmine infokiri: 30.10.2015 Küsimuste või kommentaaride korral kontakteeruge: lea@koda.ee  
 
 

 

 


