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Ettevõtete ressursitõhususe meede

• Eesmärk: Ökoinnovaatilised lahendused, mis suurendavad 
ettevõtetes ressursside kasutamise efektiivsust

• Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus: 100 miljonit eurot

• Ressursiauditi taotlusvoor avati 16.09 2016

• Investeeringute I taotlusvoor avati 30.01 2017 – 35 mln €

• Investeeringute II taotlusvoor avatud 15.08.2018 – 35 mln €

• Investeeringute väikevoor avatud 29.08.2018 – 10 mln €

• Sihtgrupp mäe- ja töötlev tööstus (EMTAK B ja C)

Energia Vesi Jäätmed & 
tootmisjäägid

Toormaterjal



700 inimest infoseminare külastanud
200 personaalset kohtumist ettevõttes

40 koolitatud ressursikasutuse spetsialisti

300 ressursiauditit

200 ettevõtet investeeringu toetust saanud

Eesmärgid 2016 - 2023



Ettevõtete ressursiauditite läbiviimine, 
investeeringutoetuse taotlemise eeldus
Nõuded audiitorite tiimile ja ressursiauditile on välja toodud 
keskkonnaministri 28.06.2016 määruse nr 17 lisas 
„Nõuded ressursiauditile“

Investeeringud ressursitõhusatesse 
lahendustesse, sh parimasse võimalikku 
tehnikasse, ressursijuhtimissüsteemidesse 
ja neid toetavatesse IT-rakendustesse

Toetatavad tegevused

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1010/7201/6008/KKM_m17_lisa.pdf


Millised tegevused on toetatud?

Keskkonnajuhtimis-
süsteemide

kasutuselevõtt

Ökodisaini
praktiseerimine

Tootmise
automatiseerimine

Tootmisjääkide ja
jäätmete kasutamine

ressursina



Energia- ja ressursijuhtimise alased 
koolitused

• Sihtgrupp: volitatud ja diplomeeritud energiatõhususe spetsialistid, 
elektriinsenerid, soojusenergeetikainsenerid, diplomeeritud kütte-, 
ventilatsiooni- ja jahutusinsenerid, kvaliteedijuhid ja 
keskkonnajuhtimise Hea Tava konsultandid.

• 2 koolitustsüklit 2017/2018
• 6 EAP-d -> 156 akadeemilist tundi -> 12 tööpäeva

• I Üldõpe
• II Ringmajandus ja ressursisääst
• III Tehnoloogia ja tehnika

• Rühmatöö – auditi koostamine

• Kokku koolitatud 49 spetsialisti – kontaktandmed 
Keskkonnaministeeriumi kodulehel

http://www.envir.ee/et/energia-ja-ressursijuhtimise-alased-koolitused


Ressursikasutuse
analüüs

Investeeringud 
ressursitõhusatesse 

lahendustesse

SihtgruppTegevus

Töötlev tööstus
Mäetööstus

Mäetööstus
Toiduainetööstus

Puidutööstus
Paberi- ja tselluloosi tööstus

Mineraalsete materjalide 
töötlemine



Toetuse taotlemine ja toetuse suurus



Taotlemine läbi E-toetus keskkonna



Väiketaotlusvoor Suur voor

Riigiabi VTA või grupierandi määrus Grupierandi määrus

Toetuse suurus 200 000 € 200 001 – 2 000 000 €

Auditi nõue Ülevaatlik või detailne Detailne

Projekti kestvus Kuni 12 (18) kuud Kuni 24 (36) kuud

Tegevuse 

alustamine
Maks. 3 kuud Maks. 6 kuud

Tootmisüksuse 

tegutsemine
Vähemalt 2 aastat Vähemalt 3 aastat

Menetluse aeg
Kuni 20 tööpäeva (riigiabi 

korral 40 tp)
Kuni 60 tööpäeva

Lävend

Ressursikasutuse paranemine ≥ 1%

Ressursitootlikkus ≥ 0

Kuluefektiivsus ≥ 2

Ressursikasutuse 

paranemine ≥ 5% 

Ressursitootlikkus ≥ 0

Kuluefektiivsus ≥ 2

Toetuse 

sihtrühm
Kõik koos (EMTAK B, C) 7 grupis (B, C)

Äriplaan Ei Jah
Finants- ja 

ressursikasutuse 

analüüs

Osaline (kriteeriumid, 

finantseerimiskava, majandustegevuse 

jätkusuutlikkus) Jah



Milline abi liik valida?

Projekti 

abikõlblike 

kulude suurus

Toetuse määr abikõlblikest kuludest vastavalt EL üldise 

grupierandi määrusele

Vähese 

tähtsusega abi
(kogu projekt 

abikõlblik)

Regionaalabi

Art. 14 
(kogu projekt 

abikõlblik)

Energiatõhususeks 

antav abi, 

Art. 38
(osa projekti abikõlblik)

Keskkonnakaitseks 

antav abi, 

Art. 36
(osa projekti abikõlblik)

Väike-

ettevõtja
50% 45% 65%* 75%*

Keskmise 

suurusega 

ettevõtja

50% 35% 55%* 65%*

Suur-

ettevõtja
≤ 1 mil EUR 50% 25% 45% 55%*

Suur-

ettevõtja
≥ 1 mil EUR 50% ≤25% ≤45% ≤55%*

* toetuse maksimaalne määr on igal juhul maksimaalselt 50% projekti kogukuludest.



Meelespea taotlejale
• Põhitegevuse EMTAK kood B05-09 ja C10-33

• Erand – regionaalabi ei tohi anda terase-, söe-, laevaehitus- ja 
sünteeskiusektorile

• Auditi toetus taimede paljundamine ja istikukasvatus (A01301) ja/või
metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad (A02101).

• Olemasolevate tootmisüksuste rekonstrueerimine

• Tootmisüksus tegutsenud 3 a / väikeprojektide voor 2 a

• Käive – viimase 3 majandusaasta keskmine müügitulu vähemalt 
võrdne taotletava toetuse summaga / väikeprojektide voor 1 a

• Seireplaan – mida, kuidas, millal mõõta (min 1 x aastas)

• Taotluse koostamisel lähtuda Taotluse ja äriplaani koostamise 
juhendist ja Väikeprojektide taotlemise juhendist 

https://www.kik.ee/sites/default/files/kik_ressursitohususe_juhend_august_2018.pdf
https://kik.ee/sites/default/files/kik_ressursitohususe_vaiketaotluse_juhend_05_09.pdf


Meelespea taotlejale - hanked
Hanke korraldamisel peab järgima riigihangete seaduse § 3 põhimõtteid:

• hankija tegutseb hanke korraldamisel läbipaistvalt, kontrollitavalt ja 
proportsionaalselt

• hankija kohtleb kõiki isikuid, võrdselt ja jälgib, et kõik isikutele seatavad 
piirangud ja kriteeriumid oleksid hanke eesmärgi suhtes 
proportsionaalsed, asjakohased ja põhjendatud

• hankija tagab konkurentsi efektiivse ärakasutamise riigihankel

• hankija väldib konkurentsi kahjustavat huvide konflikti

• hankija kasutab rahalisi vahendeid säästlikult ja otstarbekalt, sõlmib 
hankelepingu parima võimaliku hinna ja kvaliteedi suhte alusel 

Hangetega seotud rikkumised on kõige sagedasem toetuse tagasinõude 
põhjus

Hangete nõuetekohase läbiviimise eest vastutab toetuse saaja mitte 
audiitor / konsultant!

https://www.kik.ee/sites/default/files/kik_juhis_hanke_labiviimiseks_uldpohimotete_kohaselt_2016_3.pdf


Hetkeseis

seisuga 01.03.2019



Ressursiauditid 
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Auditi toetuste jagunemine sektorite kaupa
Kokku 528 840 €, 97 auditit toetatud, 67 lõpetatud

Toetuste summa, € Toetuste arv, tk



Investeeringud



https://www.kik.ee/et/toetatav-
tegevus/ettevotete-ressursitohusus

ressurss.envir.ee  

https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/ettevotete-ressursitohusus
http://ressurss.envir.ee/


Aitäh!
Jaana Merisaar
jaana.merisaar@envir.ee

http://ressurss.envir.ee


