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Homse hoidjad

Struktuurivahendid

2014+

ST 2014-2020

Fond Valdkond Toetus, EUR %

ÜF Veemajandus 144 000 000

25,2

ERF Energia- ja 

ressursisääst 

tööstuses

111 465 000

19,5

ÜF Kaugkütte 

terviklahendused

78 000 000

13,7

ÜF Kaitsealuste liikide ja 

elupaikade säilitamine 

ja taastamine

54 035 000

9,5

ÜF Hädaolukorrad ja 

reostustõrjevõimekus

47 996 000

8,4

ÜF Tänavavalgustus 43 000 000

7,5

ÜF Saastunud alade ja 

veekogude 

korrastamine

41 000 000

7,2

ERF Jäätmekäitlus 25 000 000

4,4

ÜF Raudteepeatuste 

ühendamine

12 750 000

2,2

ÜF Biometaan 9 000 000

1,6

ÜF Seire arendamine 4 887 500

0,9



Homse hoidjad

Soojusmajandus

Kaugküttekatelde renoveerimine ja kütuse vahetus

43 mln eurot, 86 MW võimsust

Amortiseerunud ja ebaefektiivse soojustorustiku renoveerimine

27.5 mln eurot, 137,5 km 

Soojusmajanduse arengukavad

0.5 mln eurot, 200 soojusmajanduse arengukava

Lokaalsete küttelahenduste ehitamine kaugküttelahenduste asemel

7 mln eurot, 10 MW lokaalvõimsusi
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Kallis kütus

Kõrge küttehind

Vähe 
investeeringuid

Vähenev nõudlus st 
tarbijate arv

Planeerimisvead 
(üle investeerimine)

Riigiabi

• Energia lõpptarbimise vähenemine

• Tootmissüsteemist pärinevate 

saasteainete heitkoguste 

vähenemine 
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Toetatavad tegevused

soojustorustiku renoveerimine

katla renoveerimine

uue kaugküttesüsteemi rajamine

olemasoleva võrguga uue 
tarbijapaigaldise ühendamine

välisõhu saastumist vähendavate 
suitsugaaside puhastusseadmete 
paigaldamine
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Toetuse osakaal ja 

piirmäär

projekti kohta 25 000 kuni 1 500 000 eurot

300 000 eurot katla nominaalvõimsuse ühiku kohta 
megavattides

200 000 eurot ühe soojustorustiku kilomeetri kohta

osakaal 50% projekti abikõlblikest kuludest. Võib 
sõltuda riigiabi reeglistikust

Vähese tähtsusega abi

Grupierandi määrus(EL) nr 651/2014 art 46, art 56

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_187_R_0001&from=EN


Homse hoidjad

Riigiabi

vähese tähtsusega abi

grupierandi määrus(EL) nr 651/2014 art 46, art 56

üldist huvi pakkuv teenus

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_187_R_0001&from=EN
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Projekti 

abikõlblikkuse 

periood

projekti maksimaalne kestus 24 kuud.

projektiga ei tohi alustada ega võtta kohustusi tegevuste 
elluviimiseks enne taotluse rahuldamise otsuse tegemist / 
enne taotluse esitamist
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Taotlusvoor

vooru eelarve MKMi poolt

eraldi tegevustele eraldi taotlusvoorud

ühes voorus võib esitada ühe taotluse 
võrgupiirkonnas toimuva ühe tegevuse kohta

esitamise tähtaeg minimaalselt 90 kalendripäeva  
taotlusvooru avamisest.

taotluse hindamine 90 kalendripäeva
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Nõuded taotlejale, 

taotlusele 

soojusettevõtja või projektiga seotud võrgupiirkonna kohaliku 
omavalitsuse üksus.

uue võrgupiirkonna rajamisel kohaliku omavalitsuse üksus.

omafinantseeringu ja püsikulude katmise allikate tagamise 
kohta kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu või 
soojusettevõtja nõukogu kirjalikku kinnitus, milles taotleja 
kinnitab omafinantseeringu olemasolu ja valmisolekut projekti 
rahastamiseks nõutud ulatuses;

projekti elluviimise järgsete püsikulude kirjeldus koos nende 
suuruse arvutusega ning katmise allikad;

finantsmajanduslik analüüs ja investeeringu mõju soojuse 
hinnale
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Nõuded taotlusele

kehtiv soojusmajanduse arengukava 

CO2 vähenemise arvutus

uue tarbijapaigaldise ühendamisel liitumisleping, mille täitmise 
tähtaeg ei ole pikem kui kolm aastat

soojuse müügiks sõlmitud lepingud või muud dokumendid juhul, 
kui taotleja ei osuta ise projektiga seotud võrgupiirkonnas 
kaugkütteteenust

otsus konkursi korraldamise kohta koos protokolliga toimunud 
konkursi tulemuse kohta, kui konkursi korraldamine on vastavalt 
kaugkütteseadusele nõutav
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Projekti hangete 

kontroll

hanget ei või korraldada enne taotluse rahuldamise otsuse 
tegemist. 

eeldatav maksumus 100 000 eurot või rohkem vajalik esitada, 
enne hanke väljakuulutamist rakendusüksusele eelnõu

eeldatav maksumus 10 000 eurot või rohkem tuleb hanked läbi 
viia elektrooniliselt riigihangete registris.

maksumus 5000 kuni 10 000 eurot tuleb hanke korraldamist 
tõendavad dokumendid esitada koos maksetaotlusega

Hankeid maksumusega alla 5000 eurot kontrollitakse 
paikvaatlusel ning peab vastama kehtivale hangete korrale
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Projekti 

valikukriteeriumid 

ning valikumetoodika

Soojustorustik:

projekti mõju meetme eesmärkide saavutamisele ehk 
kokkuhoitud aastane soojusenergia vähenemine 
võrreldes eelnenud kolme aasta keskmiste 
andmetega;

kokkuhoitud fossiilse CO2 hulk tonnides;

omafinantseeringu osakaal;

projekti kuluefektiivsus ehk investeeringu maksumus 
planeeritava soojustorustiku jooksva meetri kohta;
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Projekti 

valikukriteeriumid 

ning valikumetoodika
Katlamaja:

kokkuhoitud fossiilse CO2 hulk tonnides;

omafinantseeringu osakaal;

konkursi tulemusena selgunud toodetava soojusenergia 
hind või selle puudumisel Konkurentsiameti metoodika 
põhjal arvutatud tootmishoonest väljastatav soojusenergia 
hind (eurot MWh);

projekti kuluefektiivsus ehk investeeringu maksumus katla 
installeeritud võimsuse kohta;
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Projekti 

valikukriteeriumid 

ning valikumetoodika
Uus võrgupiirkond:

omafinantseeringu osakaal;

soojusenergia hind tarbijale vastavalt Konkurentsiameti metoodikale;

taotleja suutlikkus projekti ellu viia;

kokkuhoitud fossiilse CO2 hulk tonnides. 
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Aruandlus

projekti elluviimise vahearuanne ja lõpparuanne

vahearuanne 30. juuni ja 31. detsembri seisuga 
aruandlusperioodile järgneva kuu lõpuks

projekti abikõlblikkuse perioodile järgneva viie aasta jooksul 
aruanded vastavalt vajadusele, et hinnata soetatud või 
renoveeritud vara sihipärast kasutamist 
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Tulemas

Lokaalsete küttelahenduste ehitamine 
kaugküttelahenduste asemel

7 mln eurot

50% omaosalus

10 MW võimsust
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Tänan!

Siim Umbleja
KIK

Siim.umbleja@kik.ee
627 4197

mailto:Siim.umbleja@kik.ee

