Keskkonnaprogrammi toetused
korteriühistutele –

parimad tulemused ja senised väljakutsed
Reet Utsu
atmosfääriõhu kaitse
projektikoordinaator

EKÜL 09.10.2020
Korteriühistute meetme alameesmärgiks on
energeetika negatiivse keskkonnamõju
vähendamine – lihtsamalt öeldes vähem
suitsevaid korstnaid!
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Statistika:

2015. aastal rahastatud 4 korteriühistu
projekti
2019. aastal rahastatud 20 korteriühistu
projekti
2020. aastal rahastatud 11 korteriühistu
projekti.
Kokku seisuga 09.10.2020.a - 35
korteriühistut
KIKi koduleht www.kik.ee valides
rahastatud projektid,
keskkonnaprogramm ja valdkond õhk
jõuate sama tulemuseni.
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Milleks toetust saab?
korteriühistute biomassil või fossiilsel kütusel (v.a
maagaas) töötava kütteseadme või otsest elekterkütet
kasutava kütteseadme asendamine taastuvat kütust
kasutava kütteseadmega või korteriühistu valitsetava
elamu ühendamine kaugküttevõrguga, kui elamu on
ehitatud enne 2010. aasta 1. jaanuari (§ 18 lg 7 p 4).
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Ennekõike otsime uusi liitujaid
• Toetust saab küsida:
• liitumiseks kaugküttega (biomassil või fossiilsel kütusel töötav küttesüsteem on
võimalik asendada kaugküttevõrguga)
• biomassil töötava (nt halupuit, pellet, hakkepuidu) katelseadme saab välja vahetada
biomassil töötava katelseadmega või taastuvkütuse lahendusega
• fossiilset kütust (nt kivisüsi, nafta, põlevkivi) kasutav küttesüsteem (v.a maagaas) on
võimalik asendada taastuvkütuse lahendusega.
Enne:
NB! KIK ei toeta päikesepaneelide ostu!
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Näiteid, pärast projekti:
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Väljakutsed:

• Korteriühistu koosolekul enamuse otsuse saamine
•
•

kaugküttega liitumiseks ja vajadusel omaosaluse laenuks.
Riigihangete registris (korteriühistu on mittehankija ja valib
toetuse saaja ostu) avaldamine.
Kõigi kuludega arvestamine juba taotluse juures. Nt
korteriühistu valitsetava elamu kaugküttevõrguga
ühendamisega – abikõlblikud on kulud alates liitumispunktist
kuni radiaatoriteni (kaasa arvatud), liitumistasu ja
omanikujärelevalve – 50% toetus KIK-st.
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Millest alustada?
Ehitusprojektist vähemalt eelprojekti
staadiumis. Ehitusprojekt peab vastama
majandus- ja taristuministri 21.07.2015
määrusele nr 97 „Nõuded
ehitusprojektile“,
selle koostaja peab omama pädevust, vt
https://www.kutseregister.ee/kutsed/kutse
d/
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Oluline!
Soovitan alustada taotlemisega varakult, juba kohe!
2021 taotlusvoor avatakse aasta alguses, eelteade novembris.

Tutvu korduma kippuvate küsimustega!
https://www.kik.ee/et/toetatavtegevus/atmosfaariohu-kaitse-programm-shkorteriuhistute-kutteseadmed
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Küsimused?
Taotluste täitmiseks:
Taotlema!

Võta ühendust:
Reet Utsu
projektikoordinaator
reet.utsu@kik.ee
tel 6 274 328
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