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Uus meede (Euroopa Liidu taaste- ja vastupidavusrahastust) -
Bioressursside väärindamine

Eesmärgiks on toetada investeeringuid tootmistehnoloogia uuendamiseks, tootearenduseks ja 

bioressursside (sh kaassaaduste ja jääkide) väärindamiseks ning uuenduslike ressursitõhusate ja 

kõrge lisandväärtusega toodete väljatöötamiseks -> alakasutatud bioressursi väärindamine

Toetus on suunatud ettevõtetele (sh põllumajandus, metsandus, kalandus, vesiviljelus ja 

toiduainetööstus), eelkõige VKE-d, ühistud ja teadus-arendusasutused.

Plaanitakse toetada

• vajalike tootmishoonete ja rajatiste ning neisse paigaldatud (või nende juurde kuuluvate) 

statsionaarsete seadmete soetamist, paigaldamist ja protsesside optimeerimist;

• biomassi eeltöötlemiseks (sh kogumine, sorteerimine) vajalike hoonete, rajatiste ja seadmete 

soetamist;

• ettevõtete teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonivõimekuse kasvatamiseks toetatakse 

eksperdi/arendustöötaja kaasamist

Bioressursside väärindamise investeeringutega viiakse ellu mahukad, Eesti majanduse 

jätkusuutlikku kasvupotentsiaali tugevdavad suurprojektid

Taotluste vastuvõtu algus planeeritud 2022. aasta esimesse poolde
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Kavandatavad metsanduse sekkumised 
aastatel 2023-2027

• Elurikkuse soodustamine Natura 2000 erametsades 

• Investeeringud metsa kliimamuutustega kohanemiseks

• Metsataristu korrashoid ja arendamine

• Keskkonnakaitselised maaparandusrajatised

• Ringbiomajanduse arendamine maapiirkonna ettevõtete konkurentsivõime  

suurendamiseks (sh finantsinstrumendina) 



Elurikkuse soodustamine Natura 2000 
erametsades 
Toetuse eesmärgiks toetada erametsaomanike, kes  aitavad täita 

looduskaitseseadusest ja nõukogu direktiividest tulenevaid loodusliku 

linnustiku kaitse, looduslike elupaikade ning loomastiku ja taimestiku kaitsest 

tulenevaid nõudeid. 

õigus taotleda toetust vähemalt 0,3 hektari suuruse erametsamaa  kohta, mis 

on  kantud keskkonnaregistrisse. 

Plaanitakse toetada erametsamaa omanikke, kelle metsamaa on:

• Natura 2000 võrgustiku alal  

• sihtkaitsevööndis väljapool Natura 2000 võrgustiku ala



Investeeringud metsa kliimamuutustega 
kohanemiseks

Sekkumise eesmärgiks on kujundada puistu liigilist koosseisu 

kliimamuutustele vastupidavamaks. 

Plaanitakse toetada:

• Hooldusraiet kuni 30-aastases puistus 

• metsakahjurite, patogeenide ning ulukite kahjustuse ennetamiseks vajalike 

tõrjevahendite soetamist ja meetmete kasutamist

• Loodusõnnetusest või tulekahjust kahjustatud metsa kahjustuste 

kõrvaldamist ja uue metsa tekkeks võimaluse loomist

• Taimlamajanduse arendamist



Metsataristu korrashoid ja arendamine

Sekkumise eesmärgiks on korrastada kuivendussüsteemid, et tõsta metsade 

tootlikkust ning viia need kooskõlla keskkonnakaitse –ja kliima eesmärkidega. 

Plaanitakse toetada:

• Olemasoleva kuivendussüsteemi rekonstrueerimist erametsamaal 

• Olemasoleva kuivendussüsteemi uuendamist  erametsamaal

• Erametsamaale juurdepääsutee või maaparandussüsteemi teenindava tee 

ehitamist, rekonstrueerimist ja uuendamist



Keskkonnakaitselised maaparandusrajatised

Eesmärgiks on leevendada maatulundusmaalt tuleneva hajukoormuse mõju veekogudele ja 

edendada säästvat arengut selliste loodusvarade tõhusamal majandamisel nagu vesi, muld ja õhk. 

Sekkumisega panustatakse elurikkuse kaitsesse ja see aitab säilitada elupaiku ja maastike.

Sekkumise siseriiklikuks eesmärgiks on parandada või hoida ühiseesvoolude ökoloogilist seisundit 

või ökoloogilist potentsiaali. 

Plaanitakse toetada leevendusrajatiste ja järgmiste maaparandussüsteemi 

keskkonnakaitserajatiste rajamist, rekonstrueerimist ja uuendamist:

• settebasseinid, veekaitsevööndi laiendid ja puhastuslodud

• eesvoolude põhjapaisud, -nõlvadele kivipuisted

• eesvoolude nõlvade kujundamine lammialaks ja leevendusveekogud (süvendid kraavides jms)

• eesvoolude soodi avamiskraavid, -koelmupadjandid, vähkide tehiselupaigad

• seadedrenaaž

• Tuletõrjetiigid



Investeeringud bioressursside
väärindamisse
Eesmärgiks on kasvatada bioressursi töötlemisvõimekust ja tooraine ekspordi asemel seda enam 

väärindada. Tootmistehnoloogia uuendamiseks, tootearenduseks ja bioressursside (sh kõrval- ja 

kaassaaduste ning jääkide) väärindamiseks ning uuenduslike ressursitõhusate ja kõrge lisandväärtusega 

toodete väljatöötamiseks 

Tootmistehnoloogia uuendamiseks, tootearenduseks ja bioressursside (sh kõrval- ja kaassaaduste ning 

jääkide) väärindamiseks ning uuenduslike ressursitõhusate ja kõrge lisandväärtusega toodete 

väljatöötamiseks 

Plaanitakse toetada:

• vajalike tootmishoonete ja rajatiste ning neisse paigaldatud (või nende juurde kuuluvate) 

statsionaarsete seadmete soetamist, paigaldamist ja protsesside optimeerimist

• biomassi eeltöötlemiseks (sh kogumine, sorteerimine) vajalike hoonete, rajatiste ja seadmete 

soetamist

• ettevõtete teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonivõimekuse kasvatamiseks, tehnoloogia 

optimeerimiseks ja protsesside kohandamiseks eksperdi/arendustöötaja kaasamist

Eelkõige keskendub primaartootjatele suunatud väikeprojektidele

Taotluste vastuvõtt planeeritud alates 2023. aastast



Tänan!


