Ettevõtete ressursitõhususe meetme tegevuste „Jäätmete ringlussevõtu toetamine” ning „Jäätmete
INFOLEHT |August 202
korduskasutuseks
ettevalmistamise toetamine“ tulemuslikkuse ja mõju hindamine
Oktoober 2021

MÕJUANALÜÜSI EESMÄRK JA METOODIKA
 HINDAMISE PÕHIEESMÄRGID
 selgitada välja struktuurivahenditest tehtud investeeringute tulemuslikkus ja mõju;
 esitada toetatud projektide tegelik panus ÜKP Fondide Rakenduskavas ja meetmete tegevustes 4.3.5 ja 4.3.6 toodud
eesmärkidesse ja Riigi Jäätmekava 2014—2020 strateegilise eesmärgi II tulemusnäitajate saavutamisse;
 anda ülevaade, mida oleks vaja toetuste andmisel muuta, et toetuse kasutamisel saavutada maksimaalne positiivne mõju
jäätmete ringlussevõtu ja korduskasutuseks ettevalmistamise edendamisel.
 ANALÜÜSI KÄIGUS VIIDI LÄBI
 intervjuud Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse esindajatega;
 meetme tegevuste dokumendianalüüs, sh töötati läbi jäätmevaldkonda reguleerivad õigusaktid, rakenduskavad ja muud
strateegilised dokumendid;
 meetmest toetust saanud projektide tegevust iseloomustavate statistiliste andmete analüüs, et hinnata projektide
panust Riigi Jäätmekava 2014-2020 strateegilise eesmärgi II tulemusnäitajate saavutamisse;
 pool-struktureeritud personaalintervjuud valdkonna katusorganisatsioonidega, valitud toetuse saajatega ja nendega
seotud kohalike omavalitsustega ning valitud ettevõtetega, kelle esitatud taotlus ei olnud heaks kiidetud. Kokku viidi läbi
12 intervjuud, milles osales 13 inimest.
MÕJUANALÜÜSI TULEMUSED (tegevuste 4.3.5 ja 4.3.6 koond)
75% EELARVEST | 12,1 miljonist eurost on
toetuseid jagatud välja 9,05 mln € eest.

48 478 TONNI/A | Projektid planeerivad täiendavalt
ringlusse võtta 48 478 tonni jäätmeid aastas.

14 PROJEKTI | Toetust on saanud 14 projekti, mille
maksumus on 15,1 mln €.

JÄÄTMETE KORDUSKASUTUSEKS
ETTEVALMISTAMISEKS TOETUST
SAANUD PROJEKTIDE ARV
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 TEGEVUSE 4.3.5. HINDAMISTULEMUSED
ASJAKOHASUS | Tegevust „Jäätmete ringlussevõtu toetamine“ saab hinnata osaliselt asjakohaseks, kuna rahastuse saanud 13-st
projektist 11 (moodustavad eelarvest 14,5%) on suunatud jäätmete kogumisele, mis otseselt ei taga nende ringlussevõttu, kuid
omavad kindlasti olulist rolli selleks kaudselt panustades.
Keskkonnateadlikkuse seisukohalt saab tegevust „Jäätmete ringlussevõtu toetamine“ hinnata asjakohaseks, kuna investeeringute
elluviimise piirkondades on täheldatud elanikkonna aktiivsuse ja teadlikkuse kasvu jäätmete sorteerimisel.
TULEMUSLIKKUS | Tegevust „Jäätmete ringlussevõtu toetamine“ saab hinnata tulemuslikuks, kuna rahastatud projektide arvuga
on saavutatud 2020. aasta väljundnäitajaks määratud sihttase.
MÕJU | Kuigi võib eeldada, et Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2023. aasta sihtväärtused saavutatakse, ei ole hetkel
tegevuse „jäätmete ringlussevõtu toetamine“ mõju võimalik hinnata, sest puuduvad andmed Riigi Jäätmekava strateegilise
eesmärgi II tulemusnäitajate 2020. aasta tasemete arvutamiseks.
 TEGEVUSE 4.3.6. HINDAMISTULEMUSED
Tegevuse „Jäätmete korduskasutuseks ettevalmistamise toetamine“ asjakohasust, mõju ja tulemuslikkust ei ole võimalik hinnata
kuna tegevuse raames ainsana rahastatud projekt sattus raskustesse. Ettevõtte esindajaid ei ole õnnestunud hindamise raames
intervjueerimise eesmärgil kätte saada. Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt on algatatud järelevalvemenetlus.
MÕJUANALÜÜSI JÄRELDUSED
1. Puudulik teavitustöö – S1
2. Keerulised ja ebaselged taotlemise tingimused – S1, S4
3. Rahastatud projektid ei kata probleemseid valdkondi –
S2
4. Taotluste pikk menetlusaeg ja lühike ettevalmistusaeg –
S3, S7
5. Madal teadlikkus jäätmekäitluse vajalikkusest – S5
6. Jäätmetekke vähendamisele ei ole suunatud piisavalt
tegevusi – S6
7.
SOOVITUSED

7.

Projektide arv mõõdikuna ei näita kui palju tegelikult
jäätmeid ringlusse suunatakse – S8
8. Andmete puudumine ei võimalda seirata meetme
tulemuslikkust – S9
9. Meetme oodatav mõju ja eelarve ei ole tasakaalus – S10
10. Meede ainuüksi ei taga jäätmete ringlussevõttu – S11
11. Jäätmevaldkonda toetavad tegevused ei ole omavahel
piisavalt hästi seotud – S12

MÕJUANALÜÜSI ARUANDE TÄISVERSIOONIGA SAAB TUTVUDA: https://ringmajandus.envir.ee/et/struktuurvahendid-2021

