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hübriidpuu-
de istutami-
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nurmenukke»
nurmenukkude 
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Läänemerre 
jõudva heitvee 
uurimine

Teadlikkuse 
tõstmine 
metsatule-
kahjudest
ja päästjate 
metsatule-
kahjualane 
treenimine

Poollooduslike 
rannikuelupaika-
de säilitamine ja 
taastamine.
Erilise tähelepa-
nu all on üleeu-
roopaliselt ohus-
tatud väike-lauka-
hani ja juttselg-
kärnkonn ehk 
kõre ning rukki-
rääk

Erinevate
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loodushoid-
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muutmi-

seks
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Säästvate 
sademevee-
süsteemide
projektee-
rimine ja 
väljaehita-
mine

Põlevkivituha 
rakendamise 
võimaluste 
uurimine tee-
ehituses

Karula rahvuspargis oleva-
te poollooduslike koosluste 
taastamine ja hooldamine.
Loomade (lambad, hobused 
ja lihaveised) soetamine.

Tiigilendlaste
elupaikade

kvaliteedi
parandamine

ja kaitse
tõhustamine

Lendorava 
olemasolevate 
elupaikade 
säilitamine ja 
elupaigavõr-
gustiku taasta-
mine

Tõugja
kalamajanduslik taas-
tootmine ja Emajõkke 
asustamine (50 000 mai-
mu)

Setete eemalda-
mine vanajõe ots-
test, katkematu 
ühenduse taasta-
mine Emajõega 
kümnes vanajões

Setete eemalda-
mine vanajõe ots-
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ühenduse taasta-
mine Emajõega 
kümnes vanajões

Linnalehmade 
projekt –
rannaniitude 
taastamine 
lehmade karja-
tamisega Metsaelupaiga-

tüüpide taastamine 
ja seire.
Metsade ja pool-
looduslike koos-
luste kaitse.Läänemere 

pringli staatiline 
akustiline seire

Natura 2000 võr-
gustiku elupaikade 
ja elustiku seisundi 
parandamine –
ranniku, väikesaarte, 
jõgede ja kallaste 
elupaikade tuumala-
de taastamine

Kuue sooala 
(Laukasoo, 
Ohepalu, Sirtsi, 
Tudusoo, Soo-
saare, Feodori-
soo) taastamine 
ja kaitse

Kuue sooala 
(Laukasoo, 
Ohepalu, Sirtsi, 
Tudusoo, Soo-
saare, Feodori-
soo) taastamine 
ja kaitse

Ohustatud 
liikide must-
toonekure, 
väike-konnakotka 
        ja suur-konna-
        kotka püsima-
jäämise tagamine

Ohustatud 
liikide must-
toonekure, 
väike-konnakotka 
        ja suur-konna-
        kotka püsima-
jäämise tagamine

Puisniitude, 
puiskarjamaade
ja aruniitude 
võsast puhas-
tamine

Pool-
looduslike 
ranniku-
elupaikade 
hooldami-
ne lihaveis-
te, lamba-
karja ja ho-
buste abil

Info-
kampaania
läbiviimine

ohtlikest
ainetest

Info-
kampaania
läbiviimine

ohtlikest
ainetest

Turistide 
suunamine
(matkarajad,
infopunktid)

Eesti projektid paistavad silma!
  2010. aastal tunnustati parima projekti tiitliga Eesti Ornitoloogiaühingu projekti EAGLELIFE, mille eesmärgiks 
oli parandada must-toonekure, väike-konnakotka ja suur-konnakotka looduskaitselist seisundit ning tagada nende 
püsimajäämine Eestis.
  2013. aastal pärjati parimatest parima tiitliga Eesti Loodushoiu Keskuse projekti HAPPYFISH, mille raames 
taastati väärtuslikke elupaiku ja kudealasid ning taasasustati Euroopas ohustatud kalaliiki tõugjat. 
  Palju tähelepanu on saanud Keskkonnaameti projekt URBANCOWS ehk Linnalehmad, mille eesmärgiks oli 
taastada Pärnu rannaniidud, rannikulõukad ja paljude kaitsealuste liikide elupaigad.
  Üks mahukamaid projekte oli Eesti Energia katseprojekt OSAMAT (kogueelarve 2,4 miljonit eurot), mille eesmär-
giks oli välja töötada ja katsetada põlevkivituhasegusid tee-ehituses.

Tudu
õpperaja
avamine

Natura 2000 biotoopide 
kaitsmine Räpina poldril 
(rahvusvahelise tähtsu-
sega linnuala).
Kunagise populaarse 
Peipsi ranna puhkeala 
ja ujumisranna korrasta-
mine hoiuala lõunaotsas.
Räpina poldrit läbiva
matkaraja korrastamine.

LIFE 

Hea võimalus sinu ettevõttele: 
LIFE ootab projekte kirjutama!

TASUB TEADA

Uute LIFE taotlusvoorude avanemist võib oodata maikuus, taotluste 
esitamise planeeritud tähtajad ringmajanduse ja elukvaliteedi, loodu-
se ja elurikkuse, kliimamuutuste leevendamise ja nendega kohane-
mise valdkondades on 4. oktoober, puhtale energiale ülemineku pro-
jektidel 16. november. Taotlejaid nõustavad Keskkonnaministeeriumis 
ja Keskkonnainvesteeringute Keskuses töötavad LIFE kontaktisikud 
https://life.envir.ee/

Mis on LIFE programm?
Euroopa Komisjoni finantsinstrument, millega rahastatakse keskkon-
naprojekte kogu ELis juba 30 aastat. See on ainuke otseselt keskkon-
nale suunatud rahastamisvahend, mis toetab liidu keskkonnapoliitika 
arengut ja elluviimist. LIFE programm aitab kaasa säästvale arengule, 
strateegia “Euroopa 2020” eesmärkide ja sihtide saavutamisele ning 
ELi asjakohastele keskkonna- ja kliimastrateegiatele ja -kavadele.

  LIFE programmist on toetatud palju projekte, kus erinevad asutused Eestist ja väljastpoolt on ühendanud 
käed parima tulemuse saavutamise nimel. Kaart: Postimees

 Eestlased ei ole veel 
LIFE programmi võimalu-
si täiel määral avastanud 
ja seetõttu jäävad igal 
aastal suured summad 
koju toomata.

Üleeuroopaline LIFE programm on suurepärane võimalus ellu viia laiaulatuslikke ja mahukaid 
keskkonnategusid ka Eestis. Toetuste summad on märkimisväärsed, tuleb lihtsalt sobivad 
kasutusvõimalused üles leida. Projektide kirjutamine võib tunduda alguses paraja väljakutsena, aga 
siin saab abi kindlasti konsultatsioonibüroodelt.   
Eestlased ei ole veel LIFE programmi või-
malusi täiel määral avastanud ja seetõttu 
jäävad igal aastal suured summad koju 
toomata. Põhjuseid selleks on mitmeid. 
Näiteks on seda ajalooliselt peetud loo-
duskaitse-spetsiifiliseks ja siiani on enim 
rahastust saanud just selle valdkonna pro-
jektid. Peljatakse ka keerulist taotlemis-
protsessi.

Miks LIFE projektide raha kasutamata 
jääb, ei tea ka projektide alal rohkelt ko-
gemusi omav konsultant Murel Truu. „Au-
salt öeldes ei oska arvata. Tegelikult po-
le LIFE taotlus sugugi mingi ületamatu 
keerukus, vaid mõnes mõttes kirjaoskuse 
kontroll, kus taotluse kirjutaja peab näi-
tama, et ta on taotluse juhendmaterjali ja 
hindamiskriteeriumid läbi töötanud ning 
teab hästi, mis tema valdkonnas maail-
mas toimub,“ ei leia naine komistuskive.

LIFE taotlus on selgelt mahukamat laa-
di protseduur, hindajatel on teatud oo-
tused idee uudsuse, sekkumisloogika lä-
bipaistvuse ja arendusse haaratud kon-
sortsiumi kompetentside osas, kuid LIFE 
on nii mõneski mõttes teistest rahastus-
instrumentidest liberaalsem. Kasvõi el-
luviidava idee taotluseelse ettevalmistu-
se osas. Näiteks võib projekt saada algu-
se probleemi kaardistusest ja jõuda di-
saini-projekteerimise kaudu ka füüsilise 
prototüübini.

Patent pole paha mõte

Kuigi LIFE projekt peab olema kasulik ko-
gu Euroopale ning loodetavasti ka hiljem 
järgi tehtav, ei tähenda see seda, et toetu-
se saaja peaks infot teistega piiramatult 
jagama, vastupidi – LIFE kustub taotle-
jaid üles oma lahendusi patenteerima ja 
see on ka programmist toetatav. Arvesta-
des keskkonna, kliima ja puhtale energia-
le ülemineku olulise kasvu lähitulevikus, 
on projektiga võimalik saavutada teeraja-
jana konkurentsieelis.

„Nagu tegelikult iga projekti puhul, 
olgu siis eurotaotlus või muu, on oluline 
veenda rahastajat oma plaani läbimõel-
duses. Mina oma taotluste puhul üritan 
alustada loogilisest maatriksist. Tabeli-
vaates märksõnaline logframe on projek-
ti kirjutaja parim abimees sõltuvalt voo-
rust nõutud 70- või 120-leheküljelise taot-
luse loo kirjutamisel. See sõnastab lahen-
datava probleemi, analüüsib läbi alterna-
tiivid, näeb ette vajalikud tegevused, hin-
dab riskid, haarab kaasa koostöövõrgu 
ning kaardistab sihtgrupid. Samuti suu-
dab seda kõike usaldust tekitaval tasemel 
eelarvestada, Seda eriti näiteks tiimitöös,“ 
pakub Murel lahendusi, mida ise enda ko-
gemuste põhjal soovitada julgeb.

Uued taotlusvoorud avanevad mais

Eestimaa Looduse Fondi teabejuht Kertu 
Hool ütleb, et LIFE programm rahastab 
uusi keskkonnaga seotud algatusi, mil-
le käimatõmbamiseks ettevõttel on küll 
soov, aga vajaks lisarahastust. „Enamasti 
jääb LIFE poolne toetusmäär 60% kanti.“

Seoses Euroopa Liidu roheleppega on 
palju poliitilist tähelepanu ja vahendeid 
suunatud selleks, et tagada meie planee-
dil elamise jätkusuutlikkus ja see puu-
dutab kõiki sektoreid, kus ettevõtted te-
gutsevad.

„LIFE projekte on tõesti kõigis kesk-
konna valdkondades, olgu see ehitus või 

põllumajandus. Pannes kokku hea kon-
sortsiumi, kes asjale sisuliselt läheneb, 
saab hea projekti,“ kinnitab Hool. „Ees-
timaa Looduse Fond on LIFE projekti-
de raames taastanud soid, parandanud 
nahkhiirte talvitustingimusi, viinud lä-
bi harrastusteaduse kampaaniaid. Eri-
ti populaarseks on osutunud nurmenu-
ku ja sambliku vaatluse kampaania, mil-
lest esimene laienes eelmisel aastal ka üle 
Euroopa.

Väga suur rõhk on Hooli hinnangul 
praegu taastuvenergiaga, energiasäästu 
ja ringmajandusega seotud innovatsioo-
nil ja parimate praktikate ellu kutsumi-
sel. „LIFE projektide kirjutamine eeldab 
keskkonnavaldkonnas orienteerumist, 
kindlasti on täna kõigil konsultatsiooni-
firmadel ja ka finantsidega tegelevatel et-
tevõtetel kasulik selles vallas end harida, 
et olla konkurentsivõimeline keskkonna-
valdkonnaga seotud ettevõtluses.“

Eestis osaletakse ilmselt vähe, ku-
na ka konsultatsioonibürood ei ole en-
da jaoks veel seda võimalust avastanud. 
Et end kurssi viia tasuks tutvuda juhis-
tega ning harida end, osaledes erineva-
tes LIFE töötubades, mida korraldatakse 
Eestis ja EK poolt. Samuti on alati võima-
lik suhelda LIFE kontaktisikutega. Ehkki 
taotluse tehnilise poole peab iga ettevõ-
te ise tegema, saab sisulisi juhiseid LIFE 
kontaktisikutelt ja teistelt LIFE-kogemu-
sega kirjutajatelt. 

 Murel Truu sõnul on LIFE program-
mi algusajast peale projektidelt nõutud 
koostööd teiste LIFE projektidega. „Kind-
lasti tuleb see päriselt kasuks projektide 
elluviimisel, aga hea on teada, et tegeli-
kult on LIFE kogukond üsna lahke kaasa-
mõtleja ka projektitaotluste arendamisel. 
Seega tasub varasemate, hea, kui sarnas-
te projektide koostajate käest nõu küsida. 
Saab teada, kuidas taotluste küsimustele 
vastata või mismoodi tehniliselt projekte 
ellu viiakse,“ annab ta hindamatut nõu.

LIFE projekti kasu ettevõttele saab olla 
erinev

Konsultant Murel Truu sõnul ei tasu kaasa 
löömist karta, ettevõte võib mitmel viisil 
LIFE programmiga võita. „Usun, et projek-
ti kirjutamise protsess aitab sageli ideed 
piisavalt põhjalikult läbi mõelda nii, et 
ideed hakkavad realiseeruma ka ilma, et 
projektitaotlus positiivse otsuse ehk välis-
rahastuse saaks,“ toob Truu näite. 

„Selge, et LIFE programmi suhteliselt 
põhjalikku läbikirjutamist eeldavat taot-
lust ei hakka keegi ainult selle protsessi 
enda pärast läbi tegema. Loomulikult on 
küsimus ikkagi arendamist vajavale tee-
male rahastuse saamine. Suures pildis on 
ettevõttel võimalik LIFE projektis, nagu te-
gelikult teistestki rahastusmeetmetes, ol-

la kas arenduse tiimi toetav partner või se-
da ise vedada.“

Esimeses variandis liitub ettevõte pro-
jektikonsortsiumiga koostööpartneri-
na, kus saab suuremas projektipõhiselt 
lahendatavas väljakutses mingi kitsama 
rolli. Sel puhul on innovatiivne idee kel-
lelgi teisel, olgu selleks siis MTÜ, riigiasu-
tus või kohalik omavalitsus. Ettevõte aitab 
seda ellu viia. 

„Ettevõte ei pruugi siin ise suuremat si-
semist innovatsiooni läbi teha, küll aga on 
võimalik niiviisi ettevõtte portfooliosse 
huvitavaid ja pikaajalise rahastusega töid 
tuua ning vähem olulisem pole ilmselt ka 
see, et sellises projektipõhises partnerlus-
skeemis saab ettevõte aktiivselt töö sisu 
taotlust ette valmistades läbi rääkida. Li-
saks saab LIFE programmi projektides ko-
hustuslik teavitustegevus edukalt ettevõt-
te turundusele kaasa aidata,“ on rohkelt 
kogemusi omav Hool kindel.

„Kindlasti on ettevõttele kasulik va-
riant kasutada projekti oma sisemise 
arendustöö tarvis. Juhul kui see sobitub 
Euroopa Liidu rohepöörde agendaga, mis 
annab omakorda rohkem-vähem võrdus-
märgi LIFE programmi fookusvaldkonda-
dele ja on piisavalt uuenduslik ja potent-
siaalikas, et levida ka teistele turgudele. 
Siis saakski seda sisemist arendustööd te-
ha LIFE programmi abil osaliselt Euroopa 
raha eest,“ toob Hool välja veel ühe võima-
liku kasuteguri. 

Artikli kirjutamist on rahastatud projektist “LIFE programmist tead-
likkuse suurendamine ja projektitaotluste kvaliteedi parandamine 
2”, mida rahastab Euroopa Liidu liikmesriikide keskkonnaprojektide 
kaasrahastamise programm LIFE.


