
Taaste- ja vastupidavusrahastu 
bioressursside väärindamise 
investeeringutoetus

Argo Peepson

Maaeluministeerium

argo.peepson@agri.ee

24.11.2022



Toetatavad tegevused

Toetatakse eesmärke – bioressursile kõrgema lisandväärtuse andmine, TA-võimekus, KHG 

heite vähendamine – saavutada aitavaid tegevusi:

 bioressursside, sealhulgas kõrvalsaaduste ja jääkide ning biojäätmete eeltöötlemiseks 

või töötlemiseks vajaliku ehitise ehitamine

 masinate ja seadmete soetamine või väljavahetamine uuenduslike, ressursitõhusate 

ja bioressursile kõrgemat lisandväärtust anda võimaldavate masinate ja seadmete vastu;

 teadus- ja arendustöötaja kaasamine ülalmainitud tegevusega seotud teadus- ja 

arendustegevuseks 

 Toetatakse ainult selliseid tegevusi, millega ei tekitata määruse (EL) 2020/852 artiklis 17 

nimetatud olulist kahju (DNSH, do no significant harm) 
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Sihtgrupp, toetuse määr ja suurus

 Äriseadustiku tähenduses äriühing või positiivselt evalveeritud teadus- ja 

arendusasutus

 Taotlusvooru eelarve on äriühingutele 13 806 800 eurot ning teadus- ja arendusasutustele

4 602 267 eurot. Kokku eelarve 23,4 mln (lisandub + 5 mln?)

 Taotletava toetuse miinimumsuurus ühe taotluse kohta on 500 000 eurot ja taotletava 

toetuse maksimumsuurus on 5 miljonit eurot ühe taotleja kohta 

 Toetuse määr kuni 50%, sõltub riigiabi reeglitest!

 Toetustaotlusi saab esitada 24. oktoober – 29. detsember (kell 16.00) 2022 RTK e-

keskkonnas

 Otsused hiljemalt mai 2023

 Tegevused ellu viidud I kv 2026
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Riigiabi biogaasitootmisel

Riigiabimeetmete ajutine kriisiraamistik majanduse toetamiseks pärast Venemaa 

kallaletungi Ukrainale“ jagu 2.5:

• Toetuse maksimaalne määr suurettevõtjale kuni 45% , VKE kuni 50% investeeringu kogukulust, abi 

andmine on üldjuhul ette nähtud võistupakkumise raames

• Võistupakkumiseta vaid väiksemahulistele projektidele, lisatingimused: käitised valmis ja käiku lastud 30 

kuu jooksul, tootmisvõimsus ei tohi ületada 25 000 tonni aastas

 GBER 651/2014 artikkel 41: 

• 50%, aga abikõlblik pole koguinvesteering, vaid üksnes täiendavate kulude osa vastavalt metoodikale

 GEBR 651/2014 EELNÕU artikkel 41:

• Abikõlblikud investeeringu kogukulud, kuni 50% VKE, 45% suurettevõtja

• Taotluse esitamine võimalik EELNÕU tingimustel, AGA risk eelnõu muutusteks -> taotlus ei pruugi 

tingimustele vastata ega saa rahuldada
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REPowerEU ettepanekud taastekavasse

MEM/KEM/MKM:

 Auditi teostamine vajalike regulatiivsete, korralduslike ning finantsiliste sekkumiste 

tuvastamiseks eesmärgiga suurendada biogaasi tootmist ja kasutuselevõttu

 Investeeringud biogaasi tootmise ja kasutuselevõtu suurendamisse
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