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Keskkonnateadlikkuse 
programm

• Eesmärk ja toetavad tegevused on ära toodud 
keskkonnaministri määruses § 8

• Keskkonnateadlikkuse programmi eesmärk on 
Eesti elanike väärtushinnangute ja 
käitumisharjumuste kujundamine 
keskkonnasäästlikuks, rakendades selleks 
teavitustööd ja edendades riiklikke 
õppekavasid toetavat keskkonnaharidust



Toetatavad tegevused
• Erinevad koolitused ja teavitusüritused nii täiskasvanutele 

kui lastele

• Õuesõpe

• Õppematerjalide loomine

• Keskkonnaalased uuringud

• Rahvusvahelises koostöös osalemine (kaasfinantseering)



Toetatavad tegevused
• Elanike väärtushinnangute ja 

käitumisharjumuste keskkonnasäästlikuks 
muutmisega seoses toetatakse järgnevaid 
tegevusi:
 1) riiklikke õppekavasid toetava aktiivõppe meetoditel 
põhineva keskkonnaharidusliku tegevuse arendamine ja 
läbiviimne;
 2) keskkonnateadlikkust tõstvate teavitustegevuste ja 
-kampaaniate korraldamine määratletud sihtrühmadele;
 3) rahvusvahelises keskkonnahariduse alases koostöös 
osalemine.



• Riiklikke õppekavasid toetava aktiivõppe 
meetoditel põhineva keskkonnaharidusliku 
tegevuse arendamise ja läbiviimisega seoses 
toetatakse järgmisi tegevusi:
 1) aktiivõppemeetodil põhinevate riiklikke õppekavasid 
toetavate keskkonnahariduslike õppeprogrammide 
läbiviimine vabas õhus või riiklikke õppekavasid toetavaid 
programme pakkuvas asutuses/keskuses;

 2) riiklikke õppekavasid toetavate õppeprogrammide ja 
-materjalide väljatöötamine koos nende rakendamise 
juhenditega;



• Määratletud sihtrühmale suunatud 
keskkonnateadlikkust suurendavate 
teavitustegevuste korraldamisega seoses 
toetatakse järgmisi tegevusi:
 1) varem algatatud regulaarsete keskkonnateadlikkust 
tõstvate teavitustegevuste jätkamine;
 2) määratletud sihtrühmale suunatud keskkonna- või 
keskkonnahariduse alase teavitustegevuse korraldamine;
 3) perioodiliselt elanikkonna keskkonnateadlikkuse alaste 
uuringute korraldamine ja nende tulemuste avalikustamine;
 4) määratletud sihtrühmale suunatud säästva eluviisi ja 
tarbimise alase teavitustegevuse korraldamine.



• Rahvusvahelises keskkonnahariduse alases 
koostöös osalemisega seoses toetatakse 
järgmisi tegevusi:
 1) üldhariduskoolide õpilastele suunatud rahvusvaheliste 
keskkonnaprojektide ja korraldamine ja/või neis 
osalemine;
 2) piiriülestes keskkonnahariduslikes projektides 
osalemine.



Omafinantseering
• MTÜ, SA, riigiasutus, koolid, lasteaiad – 0%
• Omavalitsused 10%
• Filmi tootmine – 50%, toetus max 65 000 eur
• Telesaated – 15%, toetus max 3 800 eur saate 

kohta



Toetused Viljandimaal
Taotluse voor Projektide arv Summa (EUR)
I 2011 19 36388
II 2011 12 49834
I 2012 23 87005
II 2012 11 49079
I 2013* 20 126700
*taotlused, otsuseid ei ole veel
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2011-2012

Harjumaa; 968886

Hiiumaa; 85595

Ida-Virumaa; 514681
Jõgeva; 166397

Järvamaa; 118677

Läänemaa; 326246

Lääne-Virumaa; 207824
Põlvamaa; 137861
Pärnumaa; 384875

Raplamaa; 160427
Saaremaa; 202493

Tartumaa; 1883124
Valgamaa; 338884Viljandimaa; 222305

Võrumaa; 166155

Riiklik; 4350000

Summa (EUR)



Avaleht
• Nimetus- lühike ja selge, projekti sisu kirjeldav
• Projekti rakenduspiirkond - kui projekti 

tegevused on seotud ühe maakonnaga on 
tegemist Maakondliku projektiga (programm 
keskkonnateadlikkus, maakondliku 
keskkonnateadlikkust enam ei ole)



Avaleht
• Keskkonnateadlikkuse projektid on alati 

mitteehituslikud
• Projekti eesmärk- vältige liiga pikka teksti, 

kasutage konkreetseid arvulisi näitajaid ning 
kirjeldage konkreetset kaasatavat sihtrühma 
(nt on selge, et keskkonnateadlikkuse 
Viljandimaa projektiga ei lahendata 
globaalseid probleeme)



Pealeht 
• Projekti maksimaalne elluviimise aeg on 24 

kuud alates rahatuse otsusest (erand 
kaasfinantseeringutel)

• Kaasrahastus- struktuuritoetused või 
rahvusvahelised allikad. NB! 
Kaasrahastusega ei ole tegemist, kui projektis 
on rahalise partneri osalus või 
omafinantseering on suurem, kui KIKi toetus

• Kontaktandmed- e-maili aadress peab olema 
kindlasti kehtiv ja pidevas kasutuses



Taotleja
• Registrinumbri sisestamisel kuvatakse osad 

andmed automaatselt (nimi, aadress jne)
• Tehingupartneri kood tuleb taotlejal sisestada 

ise (olemas vastav otselink Riigiteatajasse 
Riigiraamatupidamise üldeeskiri, lisa 2)

• Jälgida taotleja andmetes, et kõik esitatud 
kontaktid oleksid kehtivad.



Partnerid
• Lisada partnerid, kes osalevad rahalise või 

muu panusega projekti elluviimisel

• Partnerite alla ei ole vaja lisada projekti 
sihtgruppi ega tööde teostajaid



Tegevused
• Kirjeldada projekti sisulisi tegevusi

NB! Ei sobi projekti sissejuhatus
    projekti I etapp

• Detailsema kirjelduse puhul jääda konkreetseks, 
liigne infomüra ei lase mõista tegevuse sise

• Väga mahuka projekti puhul kirjeldada vajadusel 
tegevusi mitmes blokis (20 kuud kestvat projekti 
ei ole mõtet suruda ühele reale)



Taust
• Konkreetsus, konkreetsus ja veelkord 

konkreetsus!!! 
Taustainfo peab selgitama projekti tausta, 

emotsionaalsed hinnangud, oletused, ideed jm 
ei anna projekti sisule lisandväärtust
• Kasutage taustainfos soovitatut ning juhul kui 

vastav punkt ei käi teie taotluse kohta, 
märkige see mittekohalduvaks
NB! Kogu taustainfo ei saa olla mittekohalduv, 

sellisel juhul küsite raha valest kohast



Taust 
• Määruse (keskkonnaministri määrus nr 13) 

punkti lisamiseks tuleb kasutada alati aktiivset 
linki ning valida hetkel kehtiva määruse 
redaktsioon



Eelarve
• Seda, kas eelarve on käibemaksuga või ilma 

tuleb määratleda enne eelarve koostamist
(Käibemaks on abikõlblik kulutus, kui toetuse saaja ei ole käibemaksukohustuslane või
kui toetuse saajal on võimalik tõendada, et vastavalt käibemaksu reguleerivatele
õigusaktidele on toetuse saaja lõpptarbija, kellel ei ole õigust projekti raames tasutud
käibemaksu oma maksustatavast käibest maha arvata või tagasi taotleda ning
käibemaksu ei hüvitata toetuse saajale ka muul moel).

• Käibemaksuga eelarve puhul viitab 
käibemaksukohustuslane märkuste lahtris 
konkreetsele paragrahvile käibemaksu-
seaduses, mis tõendab käibemaksu 
abikõlblikkust 



Kulude lisamine 
eelarvesse

• Kululiikide nimekirja annab eelarve vorm ette, 
nende vahel tuleb teha valik

• Tegevuse, millega kululiik tuleb siduda saab 
valida taotleja enda poolt sisestatud 
tegevuskavast

   NB! Iga kulu peab olema seotud projekti 
sisulise tegevusega ja reeglina ka vastupidi. 



Kulude lisamine 
eelarvesse

• Tegevuste selgitus uue kulurea sisestamisel-
kululiik tuleb siduda projekti tegevustega
NB! Asjade ost või teenuse ost ei ole projekti 

eesmärk vaid vahend projekti eesmärgi 
saavutamiseks!
• Tegevuste selgituse juures saab kulurea sisu 

põhjalikumalt lahti kirjutada.
Nt sisseostetav teenus toitlustamine- mitu 

söögikorda, kui suurele arvule osalejatele jne



Kulude lisamine 
eelarvesse

• Ühiku nimetus peab lähtuma kulu sisust
Nt: kulu transport ühik km, sõit

kulu laagri juhendamineühik päev
kulu raamat ühik tk

Sisutühjad ja eksitavad kululiikide nimetused on 
inimühik, inimene, leping, kogusumma, kogukulu 
jm
• Komplekse teenuse või asja puhul tuleb 

eelarve juurde lisaks esitada selgitav hinna-
pakkumine või kalkulatsioon



Kinnitused
• Jätkuprojekt on KIKi mõistes projekt, mis on 

jaotunud etappidena erinevate aastate vahel. 
Jätkuprojekt ei ole erinevatel aastatel toimuv 

samasisuline üritus nt “Kevadine õueretk 2009, 
“Kevadine õueretk 2010”



Lisad
• Iga taotluse juures on kohustuslikud lisad ning 

kui tärniga tähistatud lisa antud taotluse juurde 
ei kuulu, märkida kommentaaridesse mitte 
kohalduv

• Failinimi/ kommentaar- märkida mis failiga on 
tegemist ja mille juurde (millise kululiigi) see 
kuulub

• Lisa muu- projekti selgitavad lisadokumendid



Esitamine
• Korrektselt täidetud taotluse sakid on kõik 

rohelised

• Esitada saab taotluse tava- ja digiallkirjaga 
(tavaallkirja puhul tuleb taotlus läbi kindlasti ka 
läbi KIKASe esitada)

• Taotluse saab välja printida alles peale 
esitamist. Tavaallkirjastamise puhul tuleb 
taotlus allkirjastatuna KIKi kontorisse saata 



Esitamine 
• Taotluse allkirjastab toetuse saaja asutuse 

allkirjaõiguslik isik

• Volitamise korral tuleb taotluse lisadesse 
panna volikiri



Üldist
• Korrigeerimiseks tagasi saadetud taotlust ei 

tohi kustutada!
• Pikemaajalisel täitmisel tuleb taotluse kõik 

vaheetapid salvestada, et info säiliks
• Uut taotlust samale projektile ei saa samas 

voorus esitada
• Toetuse esindajaid saab taotleja ise lisada ja 

kustutada. Üks esindaja peab alati olema



Üldist
• Taotluse väljaprintimisel peab pop-up blocker 

(hüpikakende keeld) välja lülitatud olema

• E-kirja adressaadiks valib KIKAS automaatselt 
taotleja kontaktisiku



Üldist
• Taotlust võib hakata jooksvalt sisestama juba 

enne vooru väljakuulutamist, kuid seda ei saa 
esitada enne vooru avamist

Edukat taotlemist!
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