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LIFE programmi temaatiline jaotus

LIFE on EL-i keskkonna- ja kliimameetmete programm

LIFE toetab EL-i rohelise kokkuleppe eesmärkide saavutamist oma kahe 
valdkonna ja nelja alaprogrammi kaudu:

KESKKOND

• Loodus ja elurikkus

• Ringmajandus ja elukvaliteet

KLIIMAMEETMED

• Kliimamuutuste 
leevendamine ja kohanemine

• Üleminek puhtale energiale

o ringmajandusele ülemineku toetamine;
o ELi loodusvarade, sealhulgas õhu, pinnase ja vee kvaliteedi 

kaitsmine ja parandamine



Asjakohasus

Projekti panus LIFE programmi ja 
konkreetse alamprogrammi 
eesmärkidesse:

• kattuvus prioriteetse teemaga

• sekkumise üldine loogika

• lisaväärtus ja sünergiad



EL-i prioriteedid keskkonnakaitses  

• ELi veekogumite hea seisundi saavutamine ja säilitamine

• inimestele ja teistele liikidele piisavas koguses puhta pinnavee ja põhjavee tagamine, 
sealhulgas veekasutuse tõhususe suurendamisega

• ohtlike kemikaalide tootmise, kasutamise ja heitkoguste vähendamine ning inimeste ja 
keskkonna kokkupuute vähendamine nende kemikaalidega

• ohutute ja kestliku disainiga ainete, materjalide ja toodete väljatöötamise, turustamise 
ja kasutuselevõtu edendamine

• kahjuliku müratasemega kokkupuute vähendamine

• ELi pinnase kvaliteedi kaitsmine, pinnase halvenemise vältimine pinnast säästvate 
tegevuste ja maa majandamisega, saastunud pinnase tervendamine ning vee kvaliteedi 
parandamise suutlikkuse suurendamine nitraadilekke vähendamise kaudu ning 
heitkoguste vähendamine süsiniku säilitamise kaudu.



EL-i prioriteedid keskkonnakaitses  

• ressursside tarbimise vähendamine ja säästvale, ringlevale, mürgivabale, 
energiatõhusale ja kliimamuutuste suhtes vastupanuvõimelisele majandusele 
ülemineku hõlbustamine

• ringsüsteemide arendamine kooskõlas uue ringmajanduse tegevuskavaga, mis 
peegeldab keskendumist kestlikele toodetele, materjali- ja energiamahukatele 
sektoritele ning ringmajanduse ärimudelitele väärtuse säilitamiseks

• jäätmetekke vähendamine kooskõlas jäätmete raamdirektiivi 2019/10044 ja ohtlike 
jäätmete vähendamisega, võttes arvesse ELi kohustust Baseli konventsiooni5 alusel

• jäätmekäitluse parandamine seoses jäätmete kogumise ja ladustamisega, 
taaskasutamise võimaluste ja kasutuselt kõrvaldamisega, sealhulgas saartel, kus 
jäätmekäitlusel on konkreetsed väljakutsed

• saasteainete heitkoguste vähendamine õhus ja puhta õhu tagamine ELi kodanikele 
kooskõlas liidu õigusaktide ja nullsaaste tegevuskava eesmärkidega

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/ALL/?uri=CELEX:32019D1004
http://www.basel.int/TheConvention/Overview/TextoftheConvention/tabid/1275/Default.aspx


Innovaatilisus



Abikõlblikud tegevused veevaldkonnas
Veekvaliteedi parandamine

• toitainete ja orgaaniliste saasteainete ohjamine
• vesikonna- või valgalaspetsiifiliste saasteainete koormuse vähendamine

Üleujutuse- ja põuariskide vähendamine
• looduslähedaste süsteemide rajamine (veekogude looduslikkuse taastamine, SUDS)
• innovaatiliste ennetus- ja kaitsemeetmete väljatöötamine ja juurutamine
• innovaatiliste riskihindamis ja –juhtimisviiside arendamine 

Hüdromorfoloogilise koormuse vähendamine
• VMK vastavad meetmed veekogumi hea ökoloogilise seisundi või hea potentsiaali 

saavutamiseks
• setete kandumise/akumuleerumise ohjamine
• ökoloogilise vooluhulga tagamine
• rändetõkete eemaldamine/lahendamine

Vee säästmisvõtete juurutamine 
• tehnoloogiate arendamine veekulu vähendamiseks
• vee kordus- ja taaskasutustehnoloogiate arendamine
• veevõtu vähendamine 



Abikõlblikud tegevused veevaldkonnas
Merekeskkonda ja rannikuvett mõjutava inimtegevuse muutmine kestlikumaks

• Allveemüra vähendamine
• Merepõhja häiringute vähendamine
• Süvamere kaevanduste keskkonnamõju vähendamine
• Kalapüügist tuleneva koormuse vähendamine
• Põllumajanduse ja/või navigatsiooni mõju vähendamine (toitained, orgaanilised ained)
• Setete ja saasteainete akumuleerumise vähendamine (eelis ennetamisel, mitte puhastamisel)

Veeteenuste arendamine
• Joogivee- ja reoveepuhastuse innovaatilised lahendused

• Protsessi muutmine ressursitõhusamaks
• Saasteainete sisalduse vähendamine
• Reovee täiendav töötlemine taaskasutuse võimaldamiseks

• innovaatiliste veevarustuslahenduste juurutamine kooskõlas EL joogiveedirektiiviga
• innovaatiliste reovee kogumislahenduste juurutamine kooskõlas EL asulareovee puhastamise 

direktiiviga
• Alternatiivsete veeressursside kasutuselevõtt / vee taaskasutus (miinimumnõuded 

põllumajanduses EL 2020/741)
• Veekadude süsteemne vähendamine



Ringmajandus ja jäätmed

Ringmajanduse põhimõtete rakendamine, sh teisene toore, 
väärtusahelad, tööstussümbioos, teadmiste vahetus ja uute ärimudelite 
arendamine:

• Elektroonikajäätmete liigiti kogumine ja ümbertöötlemine

• Akude ja patareide kogumine ja ümbertöötlemine

• Autoromude ja laevaromude probleemi lahendamine

• Plastiku, biojäätmete ja pakendite kogumine ja ümbertöötlemine

• Tekstiilide eraldi kogumine ja ümbertöötlemine

• Komposiitmaterjalide ümbertöötlemine

• Kriitilise tähtsusega toormaterjali eraldamine jäätmetest

• Ohtlike aineid sisaldavate jäätmete tuvastamine, jälgimine, kogumine, eraldamine ja ohutuks 
tegemine



Õhk ja müra

Õhu kvaliteedi parandamine ja peenosakeste 
emissiooni vähendamine

• Valdkondades, mis kasutavad tahkeid kütuseid

• Ehitus, kaevadamine jm tolmu tekitav tegevus

• Tee-ehitus, teekasutus

• Alternatiivkütuste kasutamine

• Innovaatilised tehnoloogiad, et vähendada autodest eralduvaid 
peenosakesi

• Transpordi müra vähendamine





Puhtale energiale ülemineku alaprogramm

• Toetusmäär kuni 95% 

• Projekti kestus 18-36 kuud

• Ei toetata olulises määras taristu rajamist, peamiselt tööjõukulu

• Vooru maht on 94,5 MEUR – 18 meedet 

• Vähemalt 3 osalejat vähemalt kolmest riigist

• Kõik partnerid peavad olema registreeritud Participant Register platvormil

• Tähtaeg 12. jaanuar 2022 kell 17 (CET)

• Taotlust võib korduvalt parandada ja uuesti esitada

• Taotleja võib esitada ka mitu erinevat projektitaotlust



Linnade eelised LIFE-is

• Mõju elanikkonna heaolule, 
mõjutatavate inimeste hulk 

• Sünergiate loomine eri 
valdkondade vahel

• Projekti tegevuste nähtavus, 
kommunikatsioon ja kuvand

• Administratiivne võimekus projekti 
elluviimiseks



LIFE IP CleanEST, Rakvere Soolikaoja puhastamine. Foto: Ago Gaškov/ERR



LIFE IP CleanEST, Rakvere Soolikaoja puhastamine. Foto: Rene Kundla/ERR
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