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KIK on keskkonna- ja 
kliimavaldkonna 
rahastamise ekspert

Ringmajandus ja 
ressursisääst

•

Energeetika ja 
liikuvus
•

Kliima ja elurikkus
•

Erametsandus

20+ aastat

20 000+ 
projekti

2+ miljardit 
eurot

Me hoolime!

Siht: 
Eesti elanikel on hea 
looduskeskkond nii 
elamiseks kui ka 
majandamiseks



Elurikkus, kliima, 
elukeskkond

Mere ökosüsteemiteenuste 
kestlik kasutus, mere seisundi 
hindamine ja kestlik kasutus, 

merereostustõrje valmisoleku 
suurendamine

Merekeskkond
4,7

MEUR

Sadeveesüsteemide rajamine, 
veekogumite tervendamine, 

üleujutusohu leevendamine ja 
ennetamine, väiksemate piirkondade 
joogiveevarustuse ja  reoveekäitluse 

uuendamine, jääkreostuse 
likvideerimine

Veemajandus 84
MEUR

Metsaökosüsteemide kaitse, 
metsa säästlik majandamine 
ja uuendamine, metsateadus 

ja teavitus, innovatsioon 
(arendusprojektid), jahindus

Metsandus
7,1

MEUR*

Kalavarude kaitse ja järelevalve, 
vee-elustiku ökoloogilise 
seisundi parandamine, 

kalandusuuringud, 
arendusprojektid

Kalandus
4,7

MEUR

Kliimakohanemine, kliimateadlikkuse 
suurendamine, kliima- ja 

energiakavade koostamine, 
päästevõimekuse suurendamine, 

keskkonnasüsteemide arendamine, 
arenguriikide toetamine

Elukeskkond 63
MEUR

Elupaikade taastamine, 
rohestamiskavad, elurikkuse 

suurendamine linnades, 
looduskaitse infrastruktuur, 

rohetehnoloogiad 

Looduskaitse 32
MEUR

200
MEUR

2021-2027,  sh riiklikest vahenditest kavandatavad investeeringud on 
ümberarvestatud EL rahastusperioodi * Al 2023 lisanduvad ka erametsatoetused, perioodil 2021-2027: 70 MEUR.



Energia tootmine ja 
tarbimine, kütused, transport

Biometaani kasutuselevõtu 
soodustamine, vesiniku 

kasutuselevõtu edendamine

Kütused
62

MEUR

Kaugküttesüsteemide ja 
katelseadmete renoveerimine ja 

rajamine, kaugkütte taastuvkütusele 
üleminek, energiasalvetus, 

taastuvelektri tootmisseadmete 
liitumine jaotus- või põhivõrguga

Energia
tootmine

58
MEUR

Korteriühistute liitumine 
kaugküttega, kütteseadme 

asendamine taastuvat 
energiat kasutava seadmega

Energia
tarbimine

4,2
MEUR

Vähese heitega sõidukite 
kasutuselevõtt 

(elektrisõidukid)

Transport
10

MEUR

134
MEUR

2021-2027,  sh riiklikest vahenditest kavandatavad investeeringud on 
ümberarvestatud EL rahastusperioodi



Ringmajandus, maapõu, 
keskkonnateadlikkus

Ressursitõhususe 
investeeringud, uued 

tootmis-tarbimis 
mudelid, 

tööstussümbioos

Ringne
tootmine

60
MEUR

Keskkonnateadlikkuse 
suurendamine laagrite ja 

õppekäikude, 
loodussündmuste, 

teabekandjate ning 
kampaaniatega

Keskkonna-
teadlikkus

15
MEUR

Ringlussevõtu võimekuse 
tõstmise ja ohutu 
materjaliringluse 

tagamise investeeringud 
ja arendusprojektid

Ringlussevõtt 36
MEUR

Jäätmete liigiti kogumise 
taristu investeeringud

Jäätme-
majandus

36
MEUR

Põlevkivi kaevandamise ja 
töötlemisega seotud 

keskkonnaprobleemide 
lahendamine ja 

tervisekahjude vähendamine

Maapõu 6
MEUR

Jäätmetekke vältimine ja 
vähendamine, 

korduskasutuse 
edendamine

Ringne
tarbimine

10
MEUR

163
MEUR

2021-2027,  sh riiklikest vahenditest kavandatavad investeeringud on 
ümberarvestatud EL rahastusperioodi



• Eesmärk: kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamiseks konkursi tulemusel valitavate 
pilootprojektide elluviimisel testida Eesti oludes 
erinevaid rohevesiniku kasutuselevõtu tervikahelaid 
rohevesiniku tootmisest lõpptarbimiseni

• Toetame: rohevesiniku tootmise ja kasutuselevõtu 
terviklahendust transpordisektoris või keemiatööstuse 
lähteainena

• Meetme eelarve: 49,14 miljonit eurot, maksimaalne 
toetussumma ühe projekti kohta on 20 miljonit eurot

Rohevesiniku kasutuselevõtt 
transpordisektoris ja 
keemiatööstuse lähteainena

Kellele?

Eestis registreeritud äriühingud

Millal?

30.01.2023-31.03.2023

Kuidas?

Taotlemine toimub E-toetuse keskkonnas

Lisainfo

KIKi koduleht

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

RRF taaste- ja vastupidavusrahastu

Avatud

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


• Eesmärk: hoogustada taastuvast energiast toodetud ja 
salvestatud soojus- või elektrienergia kasutuselevõttu 
ning suurendada seeläbi  taastuvenergia osatähtsust 
kaugkütte- ja elektrisüsteemides koos fossiilkütuste 
kasutuse vähendamisega

• Toetame: kaugkütteseaduse § 4 tähenduses soojus-
ettevõtja poolt taastuvenergiast toodetud soojuse 
energia-salvestusseadme ning taastuvenergiast 
toodetud elektri energiasalvestusseadme 
projekteerimine ja rajamine ning sellega seotud 
tegevused

• Meetme eelarve: 7,78 miljonit eurot, maksimaalne 
toetussumma ühe projekti kohta on 1 miljonit eurot

Energia salvestuse 
pilootprogramm Kellele?

Eestis registreeritud äriühingud (taotleja saab olla ainult 
taastuvatest energiaallikatest energiatootmisüksust 
omav äriühing) sh omavalitsusele kuuluvad äriühingud 

Millal?

30.12.2022-03.03.2023

Kuidas?

Taotlemine toimub E-toetuse keskkonnas

Lisainfo

KIKi kodulehel

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

RRF taaste- ja vastupidavusrahastu

Avatud

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:anastasia.petrova@kik.ee


• Eesmärk: hoogustada taastuvelektri tootmisseadmete 
kasutuselevõttu tööstusaladel ja nendega piirnevatel 
aladel läbi jaotus- või põhivõrguga liitumise  toetamise

• Toetame: tööstusalal või tööstusalaga piirneval alal 
asuva taastuvelektri tootmisseadme jaotus- või 
põhivõrguga ühendamist ja selleks vajaliku taristu 
rajamist liitumisvõimsuse loomiseks

• Meetme eelarve: 6,79 miljonit eurot, maksimaalne 
toetussumma ühe projekti kohta on 1 miljonit eurot

Tööstusalades taastuvelektri 
tootmisseadmete 
kasutuselevõtu hoogustamine

Kellele?

Eestis registreeritud ja tegutsevad äriühingud (kuid 
mitte suletud jaotusvõrku omavad ja opereerivad 
äriühingud) sh kohalikule omavalitsusele kuuluvad 
äriühingud 

Millal?

28.12.2022-28.02.2023

Kuidas?

Taotlemine toimub E-toetuse keskkonnas

Lisainfo

KIKi kodulehel

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

RRF taaste- ja vastupidavusrahastu

Avatud

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:anastasia.petrova@kik.ee


• Eesmärk: aidata kaasa kliimamuutuste 
leevendamisele ja nendega kohanemisele 
arenguriikides. 

• Toetame: Eestis või välisriigis väljatöötatud ja Eestis 
lisandväärtuse saanud lahenduste, teadmiste, 
teenuste ja toodete viimist arenguriikidesse, mis 
aitavad kliimamuutusi leevendada ja/või 
kliimamuutuste mõjuga kohaneda. Lahendus peab 
olema konkreetne, lähtuma sihtriigi vajadustest ja 
vastama meetme määrusele. Projektide oodatavate 
tulemuste seos kliimamuutustega peab olema 
määratletav lähtudes OECD metoodikast (nn Rio 
markeritest).

• Meetme eelarve: 951 200 eurot

Arenguriikides kliimapoliitika 
eesmärkide saavutamine Kellele?

Juriidilised isikud

Millal?

7.02.2023-10.04.2023

Kuidas?

Taotlemine toimub E-toetuse keskkonnas

Lisainfo

KIKi koduleht

Projektikoordinaator Ööle Janson

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

Heitekaubanduse kauplemissüsteem

Avanemas

https://www.riigiteataja.ee/akt/113092019003?leiaKehtiv
https://www.oecd.org/dac/environment-development/Revised%20climate%20marker%20handbook_FINAL.pdf
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/arenguriikide-kliimapoliitika-eesmargid
mailto:oole.janson@kik.ee


• Eesmärk: Eestis kasvuhoonegaaside heite vähendamine 
transpordisektoris nullheitega sõidukite ulatuslikuma 
kasutuselevõtu abil ning selliste sõidukite kasutamise 
propageerimine.

• Toetame: Täiselektriliste M1 ja N1 kategooria sõidukite (sh 
vesiniku kütuseelemendiga) ning täiendava elektrilise (sh 
vesiniku kütuseelemendiga) jõuallikaga kastiga jalgrataste 
ostmist. Juriidilised isikud saavad toetust kuni 15 sõiduki ja 15 
kastijalgratta ostmiseks, füüsilised isikud saavad toetust 1 
sõiduki ja 1 kastijalgratta ostmiseks.

• Meetme eelarve: 8,1 miljonit eurot sh juriidilisele isikule 4000 
eurot ja füüsilisele isikule 5000 eurot ühe auto kohta ning 
juriidilisele isikule kuni 1000 eurot ja füüsilisele isikule kuni 1250 
eurot (mitte rohkem kui 50% ostuhinnast) ühe kastiratta 
kohta.

Nullheitega sõidukite 
ostutoetus

Kellele?

Juriidilised isikud, eraisikud

Millal?

2023 veebruar – 2033 või kuni raha jätkub

Kuidas?

Taotlemine toimub E-toetuse keskkonnas

Lisainfo

Avaldatakse enne vooru avanemist KIKi kodulehel

Projektikoordinaator Lauri-Indrek Tummeleht
(lauri-indrek.tummeleht@kik.ee, 6 274 179)

Heitekaubanduse kauplemissüsteem

Avanemas

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:lauri-indrek.tummeleht@kik.ee


• Eesmärk: Toetust antakse biometaani tarbimise ja 
tarnimise arendamiseks, et aidata kaasa sektori 
arengule ja toetada taastuvenergia transpordieesmärgi 
saavutamist, tekitades taastuvatest energiaallikatest 
toodetud kütustele nõudluse ja arendades seeläbi 
biometaani tootmist.

• Toetame: toetatakse mh avaliku liiniveoteenuse 
osutamiseks kasutatavate biometaani tarbivate 
gaasibusside soetamiseks ning biometaani kütusena 
kasutavate keskkonnasõbralike sõidukite soetamiseks, 
mis on ette nähtud jäätmekogumisteenuse osutamiseks. 
Lisaks toetatakse biometaani võimekusega tanklate 
investeeringuid.

• Meetme eelarve: 12 miljonit eurot

Biometaani kasutuselevõtu 
soodustamine

Kellele?

Juriidilised isikud, kohalikud 
omavalitsused

Millal?

2023 I kvartal

Kuidas?

Taotlemine toimub E-toetuse keskkonnas

Lisainfo

Avaldatakse enne vooru avanemist

KIKi kodulehel

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

Euroopa Regionaalarengu Fond

Väljatöötamisel

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


• Eesmärk: Toetuse andmise eesmärk on 
kaugküttesüsteemides energia kasutamise 
efektiivsuse suurenemine ja 
tootmissüsteemist pärinevate saasteainete 
heitkoguste vähenemine

• Toetame: toetatakse soojustorustiku 
renoveerimist, soojuse tootmise seadme 
renoveerimist või lokaalkütet kasutava hoone 
tarbijapaigaldise ühendamine olemasoleva 
kaugküttevõrguga

• Meetme eelarve: 22,5 miljonit eurot

Kaugküttesüsteemide ja 
katelseadmete renoveerimise 
ja rajamise toetamine

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)

Euroopa Regionaalarengu Fond

Väljatöötamisel

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


• Eesmärk: Toetuse andmise eesmärk on Narva linna 
kaugküttevõrgus põlevkivi asemel taastuvatest allikatest 
soojuse tootmine uue või rekonstrueeritud soojuse 
tootmisjaamaga, mille võimsus on vähemalt 82MW. 
(Võimalik meetme laienemine kogu Ida-Virumaa 
nendele piirkondadele, kus soojuse tootmine endiselt 
seotud põlevkivitööstusega nagu Kiviõli, Kohtla-Järve, 
Ahtme ja Jõhvi piirkonnad)

• Toetame: toetatakse soojuse tootmisjaama 
projekteerimist ja ehitamist, sh vajalike tehniliste 
seadmete soetamist, üldehitustöid, uute 
kommunikatsioonide ja juurdepääsuteede rajamist, 
lammutust ja välisõhu saastumist takistavate katelde 
puhastusseadmete soetamist ja paigaldamist 

• Meetme eelarve: 20 miljonit eurot

Ida-Virumaal kaugkütte 
taastuv-kütustele ülemineku 
toetamine

Kellele?

Äriühingud

Millal?

2023 II-III kvartal

Kuidas?

Taotlemine toimub E-toetuse keskkonnas

Lisainfo

Avaldatakse enne vooru avanemist KIKi
kodulehel

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

Õiglase ülemineku fond

Väljatöötamisel

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


Alanud rahastusperioodil ringmajanduse toetuste pakett 110 MEUR

• u70 MEUR ettevõtjatele avatud taotlusvoorudes

Paketi eesmärk on valdkonna arenguhüpe

• Biojäätmetele lahendus

• Ühekordse plasti vähendamine

• Eesti ressursitootlikkuse edendamine

• Järk-järguline üleminek ringmajandusele

Ringmajanduse toetused



• 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

Ringmajanduse programm
Kellele?

Ettevõtted, KOVid, ülikoolid, MTÜd

Millal?

Avanemas veebruari lõpus

Kuidas?

Taotlemine toimub E-toetuse 
keskkonnas

Lisainfo

Projektikoordinaator Gea Kiiver 

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

Keskkonnaprogramm

Avanemas

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


Näited ringmajanduse  programmi 
toetatud projektidest



• Eesmärk: Toetuse andmise eesmärk on 
suurendada ressursitootlikkust tööstus- ja 
teenindusettevõtetes

• Toetame ressursitõhususe saavutamist 
ettevõttes: investeeringud, seadistamine, 
teavitus, auditid

• Meetme eelarve: 34,5 miljonit eurot

Tööstus- ja teenindussektori 

ressursitõhususe tõstmine Kellele?

Tööstus- ja teenindussektori ettevõtted 
(tegevusalad täpsustuvad)

Millal?

Auditid august 2023
Investeeringud märts 2024

Kuidas?

Taotlemine toimub E-toetuse keskkonnas

Lisainfo

Projektikoordinaator Lauri-Indrek Tummeleht
(lauri-indrek.tummeleht@kik.ee, 6 274 179)

Ühtekuuluvusfond
Võib täpsustuda!

Väljatöötamisel

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:lauri-indrek.tummeleht@kik.ee


Näide lõppeva perioodi projektist: 
aknatehase ressursitõhususe projekt



• Eesmärk: edendada üleminekut lineaarsel 
majandusmudelil põhinevalt ettevõtluselt ringsel mudelil 
põhinevale ettevõtlusele ringlussevõtu võimekuse 
tõstmise ja ohutu materjaliringluse kaudu. Fookus 
biojäätmetel.

• Toetame: käitlustehaseid, lahendusi probleemsetele 
materjalidele (sh asendamine ohutumatega)

• Meetme eelarve: 25 miljonit eurot, sh toetus riigi 
tegevuseks (ettevalmistavad tegevused)

Ringlussevõtu võimekus, 

ohutu materjaliringlus Kellele?

Ettevõtted (täpsustub)

Millal?

Veebruar 2024

Kuidas?

Taotlemine toimub E-toetuse keskkonnas

Lisainfo

Projektikoordinaator Sirli Vaksmann

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

Ühtekuuluvusfond

Väljatöötamisel

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


Töös veel 8 ringlussevõtu projekti

Näide lõppeva perioodi projektist: 
Green Gravels klaasvaht-killustiku tehas



• Eesmärk: jäätmetekke ja pakendamise vältimine ja 
vähendamine, toodete korduskasutuse edendamine. 
Lähtekohaks ühekordse plasti direktiiv.

• Toetame: tegevusi, mis suunatud jäätmetekke ja 
pakendamise vältimisele ja vähendamisele suunatud 
ning korduskasutuse edendamisele. Erinevalt 
varasemast saavad toetust ka tegevused, kus 
sekkumine toimub enne jäätmete tekkimist

• Meetme eelarve: 10 miljonit eurot

Jäätmetekke ja pakendi 

vähendamine

Kellele?

Korduskasutuskeskused ja 
korduskasutust edendavad ettevõtted, 
pakendi vältimist ja vähendamist 
piloteerivad ettevõtted

Millal?

Detsember 2023

Kuidas?

Taotlemine toimub E-toetuse keskkonnas

Lisainfo

Projektikoordinaator Gea Kiiver 

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

Ühtekuuluvusfond

Väljatöötamisel

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


• 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: 4,5 miljonit eurot

Ringmajanduspõhised 

tootmis- ja tarbimismudelid 
(sh tööstussümbioosi ja toorme hankimine)

Kellele?

Täpsustub

Millal?

Juuli 2024

Kuidas?

Taotlemine toimub E-toetuse keskkonnas

Lisainfo

Projektikoordinaator Monika Pihlak

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

Ühtekuuluvusfond

Väljatöötamisel

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


• Tegemist on otsetoetusega Euroopast, siis KIK ja 

Keskkonnaministeerium pakuvad Eesti ettevõtjatele siin 

kohapeal tuge eelnõustamise teel, et valideerida projekti 

sobivust!

• Uus väikeprojektide taotlusvoor avaneb 30. märtsil 

2023 ja kestab kuni 30. septembrini 2023, vooru 

eelarve on eeldatavalt 100 miljonit eurot.

Innovaatiliste tehnoloogiate 

kasutuselevõtt

Eva-Ingrid Rõõm

keskkonnaekspert

6 274 157

eva-ingrid.room@kik.ee

Innovatsioonifondi riiklik kontaktisik

Heitmekaubanduse kauplemissüsteem (HKS)



Toetame nõu 
ja jõuga!

Avatud ja avanemas voorud: 

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

tegevused

Värskeim info meie uudiskirjast: 

liitu siin

https://kik.ee/et/toetatavad-tegevused
https://kvmxkzxj.sendsmaily.net/landing-pages/6ced13c9-2afd-417e-ac87-0f912791c444/html/
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