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Perioodi 2021-2027 Keskkonnaministeeriumi keskkonna- ja
kliimameetmete rahastamine
RRF

SF 21+ (ERF ÜF)
KEM

KEM

3,369.3

Fondide jagunemine
Keskkonnaministeeriumis

1,105.9

ÕÜF
9,1 mln

ÕÜF

KEM

339,7

RRF
23,2 mln

SF21+
214,99 mln
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Keskkonnaministeeriumi rahastatavad
valdkonnad
SF Ringmajandus ja
roheinnovatsioon
51%
111 028 963

RRF Ettevõtete
ressursitõhususe
suurendamine
7%
15 000 000

SF Kliimamuutustega
kohanemine ja
valmisoleku tõstmine
34%
75 460 229

RRF Uute
rohetehnoloogiate
arendamise ja
kasutuselevõtu
edendamine
4%
8 200 000
JTF Piirkondlik põlevkivi
kaevandamise ja töötlemise
pärandmõjude likvideerimine
ja vähendamine. Ohtlike
jäätmete käitluse piirkondlik
arendamine
4%
9 160 000
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Ringmajandus ja roheinnovatsioon - SF meetmed
Ringmajandus ja roheinnovatsioon – maht ca 111 mln eurot
• Ringmajanduspõhised uued tootmis- ja tarbimismudelid - UUS
• Jäätmetekke ja ülepakendamise vähendamine, toodete korduskasutus – UUS
• Jäätmete ringlussevõtt ja ohutu materjaliringlus - UUS
• Ressursitõhusus ettevõtetes – auditid ja investeeringud
• Jäätmete liigiti kogumise taristu toetamine
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Kliimamuutustega kohanemine ja valmisoleku tõstmine - SF
meetmed
Kliimamuutustega kohanemine ja valmisoleku tõstmine maht ca 75,4 mln eurot
• Üleujutusriskide maandamine, sademeveesüsteemide lahenduste loomine
• Teadlikkuse tõstmine kliimamuutustega kaasnevatest riskidest ja võimalustest
• Keskkonna-, ilma- ja tugisüsteemide arendamine - UUS
• Elupaikade taastamine – soode ja märgade metsade taastamine, mitteheas
seisundis veekogude taastamine
• Rohestamiskavade koostamine - linnade elurikkuse parendamine, rohealade
täiendav rajamine - UUS
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Säästlik energiatarbimine – SF meetmed
Energiatõhusus, maht 28,5 mln eurot
• Elamute liitumine kaugküttevõrkudega või tahkel kütusel põhineva
kütteseadme uuendamine (suunatud eramajadele/eraisikutele) - UUS
• Asukohapõhise terviseriski hinnangute süsteemi loomine (äppi loomine,
kiirgusseire, lõhna uuringud) - UUS
• Õhukvaliteedi seirevõrgustiku arendamine ja täiendamine – UUS

6

3

16.08.2021

Ringmajandus ja roheinnovatsioon RRF, ÕÜF meetmed
RRF Rohepööre - maht 23,2 mln eurot
• Uuenduslike rohetehnoloogiate kasutuselevõtt - UUS
• Ressursitõhusus ettevõtetes – auditid ja investeeringud
• Vesiniku terviktehnoloogiate kasutuselevõtu edendamine (koostöös MKM’iga) - UUS
ÕÜF Põlevkivi kaevandamise ja töötlemisega seotud keskkonna-probleemide
lahendamine ja tervisekahjude vähendamine - maht 9,1 mln eurot
• Piirkondlike põlevkivi kaevandamise ja töötlemise pärandmõjude likvideerimine &
vähendamine
• Ohtlike jäätmete käitluse piirkondlik arendamine
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Kauplemisperioodi 2021+ CO2 kauplemistulust toetatavad
meetmed
Meede 2019 (mln €)

2021

Kokku
2021-2024

Elektri/hübriidrongid

8,43

48,41

Kirde-Eesti radar
Rail Baltic
Rahvusvaheline kliimakoostöö
Meede /2021.a mahu prognoos (mln €)

0,55
13,8
1,5

37

Avaliku sektori hoonete energiatõhusus (keskvalitsus, KOV)
Vähese heitega sõidukite kasutuselevõtt

15
6

60
10

Rahvusvaheline KHG heitkoguste aruandlus

0,7

2,8

1

4

Keskkonnasäästlikud energialahendused väikesaartel

1,8

1,8

Taastuvenergia lahendused koolides ja TA- asutustes

5

10

Nüüdisaegsed jäätmete sorteerimissüsteemid haridusasutustes

0

Auditid suuremates põllumajandusettevõtetes

Kokku

6

10
53,78
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Moderniseerimisfond
Fondi eesmärk - Rahastada energiasüsteemide moderniseerimise ning
energiatõhususe parandamise projekte.

oderniseerimisfond
Tähelepanu tuleb suunata:
•
Taastuvatest energiaallikatest elektrienergia tootmisele ja kasutamisele.
•
Energiatõhususe parandamisele.
•
Energia salvestamisele ja energiavõrkude moderniseerimisele.
•
Õiglane üleminek vähese süsinikdioksiidi heitega majandusele suure süsinikdioksiidi heitega majandusele
tuginevates piirkondades, et toetada töötajate ümberpaigutamist, ümber- ja täiendõpet, haridust, tööotsimise
algatusi ja idufirmade käivitamist;
•
Energiatõhususe arendamisele transpordi, hoonete, põllumajanduse ja jäätmete valdkonnas.
Moderniseerimisfondist ei toetata energiatootmisüksusi, mis kasutavad tahkeid fossiilkütuseid.
Programm / indikatiivne aastane maht (mln €):
Avaliku sektori hoonete energiatõhususe ja taastuvenergia programm
Vähese heitega (säästva) ühistranspordi arendamise programm
Kokku

2021 2022

Indikatiivne kogumaht
2021-2030

12

13

Ca 170

7

8

Ca 130

19

21

Ca 300

9

Aitäh!

Tallinn, 17.08.2021

10

5

