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Kliima alammeede I

• Vooru maht 65,9 Meur.

• Toetusmäär kuni 60%.
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Kliima alammeede II

Rahaline toetus kolmandatele osapooltele on abikõlblik, juhul kui:

• toetusi jagatakse avatud voorudes,

• voorude avamise osas tehakse laialdast teavitamist, 

• voorud vastavad EL standarditele läbipaistvuse, võrdse 

kohtlemise, huvide konflikti ja konfidentsiaalsuse osas

Taotluses tuleb põhjendada, milleks on rahalise toetuse andmine 

vajalik, mille jaoks toetust antakse ja kuidas seda korraldatakse.
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Leevendamise prioriteetsed valdkonnad 2022 –

F-gaasid
• Vahtudes sisalduvate osoonikihti kahandavate koostisainete

ringlussevõtt, taasväärtustamine ja taaskasutamine

• Fluoritud kasvuhoonegaasidele (eeskätt SF6, NF3, PFC)  
sobivate alternatiivide kättesaadavus

• Fluoritud kasvuhoonegaaside taasväärtustamine ja 
taaskasutamine

• Standarditest tulenevate takistuste eemaldamine - kuidas oleks 
võimalik riske vähendada nt süttimisohtlike alternatiivsete ainete 
tootmisel, kasutamisel ja teenindamisel
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Leevendamise prioriteetsed valdkonnad 2022 –

nullheitega liikuvus

• Projektid, mis on 

suunatud nullheitega 

sõidukite ja tankimis-

ja laadimistaristu 

arendamiseks 
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Leevendamise prioriteetsed valdkonnad 2022 –

Energiaintensiivne tööstus (EII)

• Tegevused, mis suurendavad 

HKSi toimimist ja mis 

mõjutavad energia ja 

kasvuhoonegaaside intensiivset 

tööstuslikku tootmist 
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Leevendamise prioriteetsed valdkonnad 2022-

taastuvenergeetika ja energiatõhusus 

• Taastuvenergia tootmise 

ja kasutamise 

suurendamine ja energia 

efektiivsuse parandamine 
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Leevendamise prioriteetsed valdkonnad 2022 maa ja 

meri, kui olulised süsinikusidujad
• Praktikad, mis suurendavad süsiniku sidumist pinnases ja biomassis.

• Praktikad, mis kaitsevad/säilitavad olemasolevaid süsinikuvarusid 
pinnases ja biomassis (nt turbaalade taastamine)

• Koristatud biomassi kasutamine pikaajalistes toodetes

• Praktikad, mis vähendavad põllumajandusest pärinevate teiste KHG-de 
emissioone

• Kohaliku tasandi kaasamine maatükkide seire käigus kogutud teabe 
integreerimiseks piirkondliku või riikliku tasandi andmebaasidesse

• Maatüki tasemel KHG seire tööriistade arendamine ja kasutuselevõtt

• Ärimudeli väljatöötamine üksikettevõtete kliimasõbralike maakorralduslike 
võtete tasustamiseks
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Kohanemise prioriteetsed valdkonnad 2022 -

poliitikate arendamine

• Projektid, mis aitavad riiklikel, 
regionaalsetel ja kohalikel 
võimuorganitel edasi 
arendada ja täiustada 
efektiivset ja teaduspõhist 
kohanemisepoliitikat ja 
strateegiaid
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Kohanemise prioriteetsed valdkonnad 2022 – ajakohased 

vahendid ja lahendused

• Toetus projektidele, mis kasutavad ajakohaseid lahendusi 
kliimamuutuste mõjude modelleerimiseks, riskihindamiseks, 
juhtimiseks ja otsustamise toetamiseks

• Mis edendavad kohanemise andmete seiret, aruandlust ja 
hindamist/auditeerimist 

• Projektide eelhindamise vahendid, et paremini tuvastada 
kohanemis- ja ennetusprojektide kaashüvesid ja positiivset 
mõju majandusele
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Kohanemise prioriteetsed valdkonnad 2022 –

looduspõhised lahendused

• Projektid, mis toetavad 

nn looduspõhiste 

lahenduste kasutamist 

maakasutuses, 

rannikualadel ja 

merepiirkonnas

Allikas: https://www.cam.ac.uk/sites/www.cam.ac.uk/files/styles/content-
885x432/public/news/research/news/mangroveplanting.jpg?itok=oe7Mjiqk
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Kohanemise prioriteetsed valdkonnad 2022 – linnade ja 

piirkondade kohanemine

• Toetatakse linnadele 
ja regioonidele 
suunatud projekte, 
millega edendatakse 
kohalikku, 
individuaalset ja 
õiglast vastupidavust 
kliimamuutuste 
mõjule
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Kohanemise prioriteetsed valdkonnad 2022 – taristu ja 

ehitised

• Projektid, mis 

on suunatud 

taristu ja ehitiste 

kliimakindluse ja 

vastupidavuse 

suurendamiseks
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Kohanemise prioriteetsed valdkonnad 2022 –

põllumajandustootjad, metsamajandajad, Natura 2000 

hooldajad jt
• Projektid, et aidata 

põllumajandustootjatel, 

metsamajandajatel, Natura 2000 

majandajatel ja teistel 

maakorraldajatel tegeleda 

kliimariskidega ja kiirendada 

sobivate kohanemislahenduste 

kasutuselevõttu
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Kohanemise prioriteetsed valdkonnad 2022 - veemajandus

• Toetatakse projekte, mis edendavad lähenemisi ja 

lahendusi, mis kindlustavad stabiilse ja turvalise kõrge 

kvaliteediga joogiveevarud 
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Kohanemise prioriteetsed valdkonnad 2022 – ekstreemsed 

ilmastikuolud

• Projektid, mis toetavad kohaliku tasandi ja äärepoolsete 

piirkondade valmisolekut ekstreemseteks ilmastikuoludeks

• Kohanemislahendusd, mis on mitmete hüvedega nagu 

looduspõhised lahendused ja katastroofiohu 

ennetusmeetmed
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Kohanemise prioriteetsed valdkonnad 2022 -

kindlustus

• Finantsinstrumendid, 

uuenduslikud

lahendused ning

avaliku ja erasektori

koostöö kindlustus- ja

kahjumiandmete osas
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Kliimaalane juhtimise prioriteetsed valdkonnad 2022 

• Projektid, mis toetavad EL Kliimapakti toimimist - määratledes ja ellu 
viies aga ka kindlaks määrates, nii kohalikul kui ka piirkondlikul 
tasandil olemasolevad kliimateadlikkuse suurendamise algatused

• Soodustavad käitumisharjumuste muutmist, peavoolustavad heite 
vähendamist ja ressursi- ning energiaefektiivseid tegevusi

• Teadlikkuse suurendamise tegevused, mis käsitlevad kohanemise- ja 
leevendusvajadusi

• Tegevused, mis on seotud jätkusuutliku rahanduse arendamise ja 
elluviimisega

• KHG seire ja aruandluse edasiarendamine
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Kliimaalane juhtimise prioriteetsed valdkonnad 2022

• Riiklike kliima- ja energiakavade ja pikaajaliste strateegiate 
elluviimine ja edasiarendamine

• Kasvuhoonegaaside heite arvutamise metoodika ja 
kliimamuutuste leevendamise meetmete väljatöötamine ja 
rakendamine maakasutuse sektoris

• ELi HKSi toimimise hindamine

• Suutlikkuse ja teadlikkuse suurendamine f-gaaside 
lõppkasutajate seas ja seadmete turustamise ahelas

• Kliimapoliitika seire, hindamine ja järelhindamine
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Taotlustingimused

• Tähtaeg 4. oktoober 2022 kell 17 (CET).

• Taotlus koosneb:

A osa: administratiivne informatsioon partnerite kohta ja projekti 
summeeritud eelarve 

B osa: projekti tehniline kirjeldus (kuni 120 lehekülge)

NB! Hindajad ei võta lisanduvaid lehti arvesse!

C osa: lisaandmed

Kohustuslikud lisad ja toetavad dokumendid (detailne eelarvetabel, 
partnerite informatsioon)



Tänan kuulamast!

maris.arro@envir.ee

6 262 986

Maris Arro

mailto:maris.arro@envir.ee

