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Ülevaade KIKi kaudu vahendatud 
ERF toetustest

• Toetuste maht aastateks 2004-2006 vastavalt Eesti Riiklikule 
Arengukavale EL struktuurfondide kasutuselevõtuks (RAK)  
150 miljonit EEKi;

• Toetatavad tegevused jäätmekäitluse valdkonnas:

* alla 5-hektarilise pindalaga jäätmeladestuskohtade 
sulgemine ja saneerimine (eeldus, et ei ole isetekkeline, illegaalne); 

* jäätmete valikkogumise süsteemide rakendamine ja 
jäätmete taaskasutamise laiendamine; biolagunevate jäätmete 
taaskasuta-mine komposti valmistamiseks;

• Toetuse saajad:

* omavalitsused, riigiasutused

* äriühingud

* keskkonnakaitsega tegelevad mittetulundusühingud, 
sihtasutused



Tulemused

• Rahastamise otsuseid on kokku tehtud 91 projektile, neist 3 
projekti katkestatud;

• Tänase seisuga on kokku 47 projekti lõpetatud, välja 
makstud toetusena 98,76 miljonit EEKi, s.h Eesti riigi panus 
8,63 miljonit EEKi;

• Jäätmekäitluse valdkonnas esitati 76 taotlust, rahuldati neist 
27, mille tulemusel saab sektor toetust 52,37 miljonit EEKi. 
Tänaseks on lõpetatud 11 projekti. 



Rahuldatud taotluste EL osaluse 
maht (EUR) maakonniti



Õppetunnid (1)
�Seitse korda mõõda, üks kord lõika

Taotlus rahuldatud, kuid ei saada detailpla neeringut 
vm luba, kooskõlastust. Üle- ja aladimensioneerimine 
viib projekti kallinemiseni. Turuprognoosid (hindade 
kallinemine), tooraine vm sisendi suuruse 
ebarealistlik planeerimine seab ohtu objekti edasise 
jätkusuutliku majandamise (nt ei ole tagatud 
jäätmevood).

�Kus palju kueri koos, sääl ikka nägelemist
sünnib
Kaasata projektitaotluse koostamisse kõik võimalikud 
huvigrupid, teavitada. Hinnakujunemise läbipaistvus 
hangete juures. 



Õppetunnid (2)
�Küsija suu pihta ei lööda

KIK jagab informatsiooni rahastamise nõuetest, alati võib 
helistada, e-mailida või kasutada muidu suhtluskanaleid. 
Kes toetuse ei küsi, see seda ka ei saa.

� Kes koore päält sööb, see söögu ka sisu
Rahastamisega seotud paberimajandus eeldab inim-, aja 
ja rahalist ressurssi. Konsultandi palkamine ei tähendada 
toetuse saaja distantseerumist või vastutuse üleandmist.

�Puude taga pääb ikka metsa nägema
Jätkusuutlikkus – kuidas seadmete haldus, 
jäätmekäitluse korraldus pärast projekti? Terviklikkus -
prügila sulgemisega ka seda ümbritseva maa-ala 
korrastamine, mõelda hilisemale järelevalvele, prügi 
äraandmise võimaluste loomisele piirkonnas



Tartu keskkonnajaama ehitus. 

Hea näide jäätmete liigiti kogumisest.



Kogemused (1)

�Kaks pead on ikka kaks pead

Vormistuslikud vead esitatud 
dokumentides, soovitus rakendada “4 
silma” põhimõtet. Kehtib ka ehitaja või 
teenuse osutaja suhtes – tasub akti või 
arve vormistamisel jälgida, mida 
dokumendile kirja pannakse (vastavus 
tehtud töödele, akti vs leping jne)

�Parem hilja kui mitte kunagi

muudatustest teada andmine, mõistlikud 
muudatused on võimalikud ja vajalikud, 
kommunikatsioon!



Kogemused (2)

�Üks käsi ei pese üksi
Partnerlus tuleb kasuks, oht ainult, et 
projekti käigus loobutakse koostööst. 
Tasub enne projekti rakendamist uurida 
varem tehtud projekte, praktikaid (eriti 
kogemuste vahetus väikelinnade, asulate 
puhul), et vältida vigu ja saada näpunäi-
teid. KIKi kodulehel on varem toetust 
saanud projektid, oleme valmis kontakte 
vahendama.



Paberpakendi taaskasutamine Räpina Paberivabrikus. 

Hea projekti näide.



Tulevik

1. Eestil on 3 rakenduskava rahastusperioodi 2007-2013 
struktuuritoetuste kasutamise planeerimiseks (vt 
www.struktuurifondid.ee) . Abi planeeritakse Riigieelarve 
Strateegia osana;
2. Vabariigi Valitsuses on kavad kinnitanud, esitatud Euroopa 
Komsjonile kooskõlastamiseks. Koos käivad töögrupid, kes 
valmistavad ette toetuse vahendamiseks vajalikke meetme 
määrusi;
3. KIK ja KKM on kaardistanud ülesannete jaotuse abi 
rakendamisel, lähiajal sõlmitakse sellekohane haldusleping;
4. Juuni lõpuni toimub KIKis akrediteerimisaudit, hinnatakse 
meie juhtimis- ja kontrollisüsteemide piisavust abi 
rakendamiseks perioodil 2007-2013;
5. Jäätmekäitluse valdkonda on esialgsete plaanide järgi kavas 
rahastada Ühtekuuluvusfondist.



Lisainformatsioon

www.kik.ee

Tänan !


