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Keskkonna allprogramm:

• Loodus ja bioloogiline 
mitmekesisus

• Keskkond ja ressursitõhusus

• Keskkonnaalane juhtimine 
ja teave

Kaheetapiline taotlemine

Kliima allprogramm:

• Kliimamuutuste leevendamine

• Kliimamuutuste mõjudega 
kohanemine

• Kliimaalane juhtimine ja 
teave

Üheetapiline taotlemine

LIFE programm



Taotluse võib esitada iga ELs
registreeritud juriidiline isik:

• avalik-õiguslikud asutused;

• eraõiguslikud äriühingud;

• mittetulundusorganisatsioonid.

Partnerlus/EL riikidevahelised
projektid, kui riikidevaheline
koostöö on keskkonna- ja 

looduskaitse /kliima eesmärkide
saavutamiseks oluline



Toetuse määr ja projekti eelarve

• Toetuse määr on 55%

• Alla 500 000 euroseid projekti on rahastatud harva

• Hea projekti suurus alates 1 miljonist eurost

• Kuni 35% projekti eelarvest võivad olla 

sisseostetavad teenused.

• kavandatud tegevuste maht (ja eelarve) olgu 

piisavalt suur tagamaks, et projekt saavutab 

tähenduslikke tulemusi koos olulise ELi 

lisandväärtusega



Keskkonnaalane juhtimine ja teave



Keskkonnalane juhtimine ja teave

• eesmärk on kaasa aidata ELi

keskkonnapoliitika ja keskkonnalaste

õigusaktide väljatöötamisele ja

rakendamisele.

• projektidel peab olema Euroopa 

lisaväärtus ning nad peavad täiendama 

muid meetmeid, mida muudest ELi 

fondidest rahastatakse. 

* Euroopa lisaväärtuse hindamisel võetakse arvesse teabe-, 

teabevahetus ja teadlikkuse tõstmise kampaaniate 

geograafilist ulatust



Keskkonnaalase teabe ja juhtimise valdkonna eesmärgid on: 

• toetada teadlikkuse suurendamist keskkonnaküsimustes ja edendada 

säästva arengu alaseid teadmisi ning säästva tarbimise uusi tavasid;

• toetada keskkonnavaldkonnas teabe edastamist, haldamist ja levitamist

ning soodustada edukaid keskkonnaga seotud lahendusi ja tavasid 

käsitlevate teadmiste jagamist; 

• edendada ja toetada EL keskkonnaalaste õigusaktide tulemuslikumat 

järgimist ja järgimise tagamist;

• edendada paremat keskkonnaalast juhtimist, laiendades sidusrühmade 

osalemist poliitikas ja poliitika rakendamise alastes konsultatsioonides.



Valdkondlikud prioriteedid:

a) teabe-, teabevahetus- ja teadlikkuse 

suurendamise kampaaniad vastavalt 

seitsmenda keskkonnaalase 

tegevusprogrammi prioriteetidele (7th 

Environment Action Programme); 

b) tegevused, millega toetatakse tõhusat 

kontrollimist ja nõuete täitmist edendavaid 

meetmeid seoses EL keskkonnaalaste 

õigusaktidega, samuti teabesüsteeme ja -

vahendeid EL keskkonnaalaste õigusaktide 

rakendamisel. 



Teadlikkuse suurendamise tegevused:
Keskkonnahoidlik 

majanduskasv:

• säästev tarbimine, 
keskendudes jäätmete, 
eriti plastjäätmete, 
toidujäätmete ja 
mereprügi tekke 
vältimisele; 

• üleminek 
ringmajandusele, mis 
hõlmab eelkõige 
säästvate ärimudelite 
rakendamist, säästvat 
tootmist ning säästvaid 
tooteid ja teenuseid.

Kodanike vajadustega 
sidumine:

• Natura 2000 ning 
Euroopa loodusalaste 
õigusaktide 
rakendamisega kaasnev 
kasu;

• invasiivsed võõrliigid;

• kemilaalide ohutu 
kasutamine;

• loodusest, sh 
rohetaristust ja sellega 
seotud ökosüsteemide 
teenustest tulenev kasu. 

Kavandatu muutmine 
tõelisuseks: 

• õhukvaliteet 
linnapiirkondades ja 
selle mõju tervisele 
ja/või 

• veealaste õigusaktide 
rakendamisega kaasnev 
kasu. 



Tegevused, millega toetatakse tõhusat kontrollimist ja 
nõuete täitmist edendavaid meetmeid:

Avaliku sektori asutuste hallatavate keskkonnateabe elektroonilise kogumise, töötlemise, säilitamise ja 
jagamise süsteemide täiustamine, arendades välja uusi süsteeme või tõhustades olemasolevaid. Projektidega 
tuleks parandada ELi keskkonnapoliitika rakendamist ja täita ELi aruandluskohustusi.

Haldusasutuste suutlikkuse suurendamine ja töö kvaliteedi parandamine seoses kavade, programmide, 
analüüside, ülevaadete ja hinnangute ja/või lubade ja muude konkreetset tegevust käsitlevate otsustega, 
vajaduse korral ka partnerluses erasektori üksustega, et vähendada halduskoormust ning samas optimeerida 
keskkonnaalaseid tulemusi ja lõimida, kui see on asjakohane, looduskaitse mõõde. 

Vabatahtliku vahendi väljatöötamine, edendamine, rakendamine ja/või ühtlustamine ning selle kasutamine 
asutuste poolt, kes on võtnud eesmärgiks vähendada oma tegevuse, toodete ja teenuste mõju keskkonnale.     

* innovaatiliste tehnoloogialahenduste toimivuse kontroll; toote või sektoripõhised keskkonnajalajälje leidmise kontroll; meetmed, 
teenused, võrgustikud ja uued ärimudelid, millega edendatakse ümbertöödeldud, parandatud, renoveeritud ja/või korduskasutatavate
toodete kasutamist (sh ökomärgis); tegevused keskkonnahoidlike ja ringmajanduse põhimõtetest lähtuvate riigihangete 
kasutuselevõtuks; hoonete keskkonnatoime hindamine; keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteemi (EMAS).



Tegevused, mis on seotud keskkonnanõuetele vastavuse
tagamise ja õiguskaitse kättesaadavusega:

Riskipõhiste strateegiate välja töötamine ja rakendamine (nt jäätmetega/loodusega seotud 
kuriteod ja rikkumised);

Praktikute või ekspertide võrgustike loomine ja töö tõhustamine;

Innovaatiliste vahendite ja meetmete väljatöötamine ja kasutamine, et edendada, kontrollida 
ja nõuda nõuetelevastavust;

Keskkonnaga seotud kaebuste ja teabe haldamise tõhustamine;

Õiguskaitse kättesaadavuse ja/või vahendamise edendamine keskkonnaküsimustes.
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NaturallyEst-LIFE
Tegevused:

• Avaliku arvamuse uuringud ja fookusgrupid

• Õigusabi pakkumine looduskaitse konfliktide

lahendamiseks

• Natura 2000 käsiraamatu loomine

• Lahendatud juhtumite tutvustamine laiemale avalikkusele

• Koolitused

• Õppe- ja talgureisid

• Rahvateaduse kampaaniad

• Loodusretked ja väliüritused

• Kogemuste vahetamine Ida-Euroopa regioonis

Projekti käigus lahendatakse Natura aladega seotud 

konflikte kohalike kogukondade ja looduskaitse 

administratsiooni vahel.

Projekti elluviija: SA Eestimaa Looduse Fond

Partnerid: Tartu Ülikool, Keskkonnaõiguse Keskus ja OÜ 

Looduskiri

Kogueelarve: 654,350 €

LIFE rahastus: 390,810 € (60%)

Projekti kestvus: 15.09.2017 – 15.03.2022



Kliimaalane juhtimine ja teave



Üldeesmärk

• Eesmärk on aidata kaasa ELi

kliimapoliitika ja õigusaktide

väljatöötamisele ja rakendamisele. 

• Tegevused peavad kaasa aitama

vähese CO2-heitega ja 

vastupanuvõimelise majanduse

eesmärgi saavutamisele.



Erieesmärgid: 

• toetada teadlikkuse suurendamist kliimaküsimustes ja edendada 

säästva arengu alasete teadmiste suurendamist;

• toetada kliimavaldkonnas teabe edastamist, haldamist ja levitamist 

ning soodustada edukaid kliimaga seotud lahendusi ja tavasid 

käsitlevate teadmiste jagamist;

• edendada ja toetada EL kliimaalaste õigusaktide tulemuslikumat 

järgimist ja järgimise tagamist;

• edendada paremat kliimaalast juhtimist, laiendades sidusrühmade 

osalemist poliitika kujundamises ja ellu viimises. 



Eelistatud EL poolitikavaldkonnad: 

1. Aastani 2030/2050 riiklike kliima- ja energiastrateegiate väljatöötamine ja rakendamine; (Nt 
võtmetegevuste rakendamine KOVis)

2. Käitumise muutumise stimuleerimine, heite vähendamise läbiv arvessevõtmine ja ressursitõhususe 
meetmed erinevates sektorites; (Nt uued lahendused maakasutuse sektoris; tarbijate teadlikkuse tõstmine autode 
kütusekulu säästust; Euroopa kliimapaktiga seotud algatused)

3. Ametivõimude hinnang ELi HKSi toimimisele; (Nt seire ja aruandluse tõhustamine; kliimapoliitikate põhjalik 
hindamine, võttes arvesse CO2-turgude rahvusvahelist mõõdet)

4. Suutlikkuse ja teadlikkuse suurendamine lõppkasutajate hulgas F-gaaside seadmete turustusahelas; 
(Nt kliimasõbralike alternatiivide kasutuselevõtuga soetud koolitused, kampaaniad)

5. Kliimapoliitika seire, hindamine ja järelhindamine; (Nt meetmed metsadest, märgaladelt ja pinnastest põhjalike 
CO2-andmete kogumiseks või hindamiseks)

6. Parimad praktikad ja teadlikkuse suurendamise tegevused, mis käsitlevad kohanemisvajadusi. (Nt 
kliimamuutustega kohanemise integreerimine katastroofiohu juhtimise tsüklisse)
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Lisainfo • https://life.envir.ee/

• https://ec.europa.eu/easme/en/life
Triin Kommer - LIFE projektijuht, e-post 

triin.kommer@envir.ee, 5690 5299

Gady Künnapuu - LIFE projektijuht, e-post 

gady.kynnapuu@kik.ee, 627 4126

Merike Linnamägi - LIFE kontaktisik looduskaitse 

küsimustes, e-post merike.linnamagi@envir.ee, 626 2900

Olav Ojala - LIFE kontaktisik keskkonna valdkonnas 

(veemajandus, veekogud, jääkreostus jm) e-post 

olav.ojala@envir.ee, 626 2919

Mihkel Krusberg - LIFE kontaktisik ressursitõhususe 

valdkonnas, e-post mihkel.krusberg@envir.ee, 626 0752

Maris Arro - LIFE kontaktisik kliima valdkonnas, e-post 

maris.arro@envir.ee, 626 2986

Krista Tõnisson - LIFE kontaktisik üldistes küsimustes, e-

post krista.tonisson@envir.ee, 626 0727

https://life.envir.ee/
https://ec.europa.eu/easme/en/life


Aitäh!

Krista Tõnisson

Krista.tonisson@envir.ee


