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Puhtale energiale ülemineku
alamprogramm LIFE CET

• Toetus 95%

• Alamprogrammi eelarve 98 miljonit

• Projekti kestus 18-36 kuud

• 18 meedet - igal meetmel oma eripära  

• Vähemalt kolm partnerit* vähemalt kolmest 
riigist (* 6 meetmes lubatud ainult 1 taotleja)



Taotlustingimused 
• Taotlemine EK taotluste ja hangete

elektroonses keskkonnas

• Tähtaeg 16. november 2022 kell 17 (CET),
tulemused aprill, algus august 2023

• Taotlust võib korduvalt parandada ja uuesti
esitada.

• Taotleja võib esitada ka mitu erinevat
projektitaotlust.



Taotlus koosneb:

A osa: administratiivne informatsioon partnerite 
kohta ja projekti summeeritud eelarve - portaalis

B osa: projekti tehniline kirjeldus (kuni 65 
lehekülge) juhiseid ei tohi kustutada – õige info 
õiges kohas. NB! Hindajad ei võta arvesse seda 
mahtu ületavat osa taotlusest! 

C osa: lisaandmed – portaalis

kohustuslikud lisad – eelarve, partnerite taust

vabatahtlikud lisad - toetuskirjad 



CET taotlusvooru teemad I

• LOCAL: Tehniline abi KOVidele ja regioonidele puhtale 
energiale ülemineku plaanide ja strateegiate koostamiseks

• POLICY: Toetus säästva energia valdkonna õigusaktide 
rakendamiseks

• COMPLIANCE: uute ökodisaini ja energiamärgistega 
vastavusse viimise toetus tarnijatele ja edasimüüjatele

• EE1st: Põhimõtte “energiatõhusus kõigepealt (energy
efficiency first)” parem rakendamine

• DEEPRENO: Sihiks on nullheitmega hooned: 
täisrenoveerimislahendusteks vajalike tingimuste loomine



CET taotlusvooru teemad II

• BUILDPERFORM: Hoonete energiamärgise ja nutivalmiduse 
indikaatori juurutamine

• BUSINESS: Toetus ärisektorile puhtale energiale üleminekuks 
BUILDSKILLS: Oskuste arendamine – Strateegiad ja koolitused 
hoonete dekarboniseerimiseks

• DH: Madalakvaliteedilise taastuvenergia või jääksoojuse 
kasutamine kõrgetemperatuuriliseks kaugkütteks 
HEATPUMPS: Soojuspumpade kasutuselevõtu kiirendamine 
ja taskukohasuse suurendamine massostude ja -hangetega



CET taotlusvooru teemad III

• MAINSTREAM: Finantssektori kestlike energiainvesteeringute 
suurendamine

• FINROUND: Riiklikud kestlike energiainvesteeringute 
rahastuse ümarlauad

• INNOFIN: Innovatiivsed kestlike energiainvesteeringute  
rahastusskeemid

• HOMERENO: Kodude integreeritud renoveerimisteeenused

• RENOPUB: Toetusstruktuurid kiirendamaks renoveerimislainet 
avalikus sektoris



CET taotlusvooru teemad IV

• PDA: Tehniline abi kestlike energiainvesteeringute 
projektide arendamiseks

• ENERPOV: Hoonetega seotud sekkumised
haavatavates piirkondades

• ENERCOM: Toetusmehhanismide väljatöötamine 
energiakogukondadele



Mõned kogemuspõhised näpunäited
• Loe reegleid vooru kirjelduses, kasuta

asjakohaseid termineid!

• Tegu ülalt alla meetmetega

• Eeldatav mõju – arvuta – indikaatorid igal
meetmel!

• Partnerite personalikulu – kokkulepped
(ülesanded, rahastus)

• Allhange, taristuinvesteeringud piiratud

Edu!



Aitäh!
Siret Talve
siret.talve@mkm.ee 


