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Mis on kliimamuutuse
mõjuga kohanemine?



Kliimamuutusega kohanemise alane olukord
Eestis

Valdkondlikud strateegiad:
• Eesti metsanduse arengukava aastani 2020 ja selle rakenduskava
• Looduskaitse arengukava aastani 2020
• Keskkonnaministeeriumi arengukava 2013-2016
• Eesti riiklik keskkonnategevuskava 2007-2013
• Veeseadus (üleujutusohuga alad)
• Hädaolukorra seadus ja riiklikud hädaolukordade riskianalüüsid
• Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020
• Eesti Maaelu arengukava 2007-2013

Olulisemad projektid
• Astra, Baltadapt, BaltCica, BalticClimate, BaltClim, RADOST jne

Kuid puudub ühtne strateegiline lähenemine ning kogu kliimamuutuste
alane info on killustatud.



EMP/Norra programmi kliimamuutustega
kohanemise eelmääratletud projekt

Tegevuse rahastamine: Euroopa Majanduspiirkonna
(EMP) ja Norra finantsmehhanismidest

Projekti periood: 2014 I kv - 2016 I kv

Eelarve: 329 500 EUR eelmääratletud projekt (+
704 179 EUR avatud taotlusvoor)

Projekti tulemus: valmib Eesti kliimamuutuse mõjuga
kohanemise strateegia ja rakenduskava ettepanek.



EMP/Norra programmi kliimamuutustega
kohanemise eelmääratletud projekt

Projektijuht:
OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus (EKUK)

Partnerid:
1. Eesti Keskkonnaagentuuri ilmateenistus (KAUR)

(EMHI + KTK).

2. Norra Tsiviilkaitse ja Hädaolukordade Direktoraat
(The Directorate for Civil Protection and Emergency
Planning - DSB).



Anno domini



Kliimamuutuste mõju
valdkonnapõhiste

analüüside
teemade täpsustamine



Inimtervis ja tervishoid



Energeetika ja energiavarustus



Tööstus



Toiduainetetööstus



Metsatööstus



Põllumajandus



Maaparandus ja kuivendus-süsteemid



Loodusvarade kasutamine (kalandus)



Loodusvarade kasutamine (jahindus)



Loodusvarade kasutamine (turbatööstus)



Bioloogiline mitmekesisus



Planeeringud ja maakasutus



Planeeringud ja maakasutus - rannikualadel



Turism



Ehitised



Taristu



Päästevõimekus ja kindlustus



Kliimamuutuste mõju
valdkonnapõhiste

analüüside
teemade täpsustamine



Kliimamuutuste minevikutrendide
kirjeldamine ja

tuleviku-stsenaariumite loomine



Kliimamuutuste mõjude
valdkonnapõhine

hindamine ja
kliimamuutuste

mõjudega kohanemise
valdkonna-põhiste

meetmete
väljatöötamine ja

maksumuse hindamine



Keskkonnamõjude
strateegiline
hindamine



Riikliku kliimamuutustega
kohanemise strateegia ja
rakenduskava ettepaneku

väljatöötamine



Avalikkuse informeerimine: seminarid ja veeb



EMP programmi kliimamuutustega kohanemise
avatud taotlusvoor

Eesmärk: katta puudused kliimamuutuste mõjude teadmistebaasis
ehk saada uut informatsiooni kliimamuutuste mõju kohta
valdkondades, mille osas olemasolev kliimamuutuse mõjude
teadmistebaas on lünklik.

Eelarve: 704 179 eurot (millest 90,61% EMP toetus ja 9,39% Eesti
riigi kaasfinantseering)

Voor avatakse eeldatavasti 2014 II kvartali lõpus

Avatud taotlusvooru läbiviija (programmioperaator):
Keskkonnaministeerium

Pärast vooru avamist toimuvad infopäevad Tartus ja Tallinnas ning
partnerlusotsing, mille raames on võimalik leida sobivaid partnereid
doonorriikidest (Norra, Island, Lichtenstein)



EMP programmi kliimamuutustega kohanemise
avatud taotlusvoor

Projekti toetust võivad taotleda:
1) teadusasutused;

2) Eesti mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud
mittetulundusühingud ja sihtasutused, sh valitsusvälised
organisatsioonid, kui projektis kavandatud tegevused kuuluvad
nende organisatsioonide põhikirjaliste tegevuste hulka.

Minimaalne projekti toetuse summa on 170 000 eurot.

Projekti abikõlblike kulude maksimaalne toetuse määr on
valitsusvälistest organisatsioonidest taotlejatele ja nende partneritele
90% ning teistele taotlejatele ja nende partneritele 85%.

Projektile kehtestatakse ühtne toetuse määr arvestades projekti
elluviija toetuse määra.



EMP programmi kliimamuutustega kohanemise
avatud taotlusvoor

• Programmioperaator  (KKM) teostab projektidele
vastavushindamise;

• Nõuetele vastavaks tunnistatud taotluste järjestamiseks hindavad
neid vähemalt  kaks programmioperaatorist sõltumatut eksperti;

• Programmioperaator koostab taotluste paremusjärjestuse;
• Ekspertide hinnetel põhinevat projektide paremusjärjestust

analüüsib valikukomisjon, kes teeb programmioperaatorile
ettepanku projektide rahastamise või taotluste mitterahuldamise
kohta;

• Keskkonnaminister kinnitab paremusjärjestuse;
• Programmioperaator sõlmib rahastatavate projektide elluviijatega

projektilepingud ning koostab mitterahastatavate projektidele
mitterahuldamise käskkirjad;

• Projekti abikõlblikkuse perioodi lõpp ei või olla hilisem kui 30.
aprill 2016.

• Info avatud voorude kohta: Annika.Varik@envir.ee,
Krista.Tõnisson@envir.ee



Täname tähelepanu eest!

timo.uustal@klab.ee
katre.kets@envir.ee


