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Eesti-Vene programmi teine taotlusvoor on avatud 

 

10. jaanuarist 2018 on avatud Eesti-Vene 

piiriülese koostöö programmi 2014- 2020 teine 

taotlusvoor programmi temaatilise eesmärgi 

(TE6) `Keskkonnakaitse, kliimamuutuste 

leevendamine ja nendega kohandumine` 

alaeesmärgi `Ühistegevuste edendamine riskijuhtimise 

ja keskkonnakatastroofidega toimetuleku 

valmisolekuks` raames.  

 

Projektitaotluste (projekti lühikirjeldus) 

esitamise tähtaeg programmi elektroonilises 

süsteemis (eMS) on 7.märts 2018 kl 17.00 (Eesti aja 

järgi).  

 

Rahastamine  

Programmi toetus teises taotlusvoorus on kokku 870 000 eurot.  

Maksimaalne toetus ühele projektile on 400 000 eurot. Projektipartnerite miinimum osalus 

projektis on 10% partneri abikõlblikest kuludest projektis.  

 

Partnerlus  

Programm rahastab projektitegevusi, mis on puhtalt piiriülese koostöö iseloomuga ning 

kuhu on kaastaud vähemalt kaks projektipartnerit, kellest vähemalt üks on Eestist ning 

vähemalt üks Venemaalt.  

 

Programmi abikõlblik piirkond TE6 osas:  

-Eestist: Kirde-Eesti, Lõuna-Eesti, Kesk-Eesti ning piirneva regioonina Põhja-Eesti, sh. Tallinn;  

  -Venemaalt: Peterburi linn, Leningradi oblast ja Pihkva oblast.  

 

Programmi tulemuse indikaator (RI)  

Oodatud on projektitaotlused, mis panustavad programme tulemuse indikaatori `Maa- ja 

metsatulekahjude koguarvu vähenemine aastas` täitmisse.  
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http://www.estoniarussia.eu/about-the-programme/programme-area/
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Projektitaotluse esitamine  

Projektitaotluste esitamine on kahes etapis:  

  1. etapis projekti lühikirjelduse vorm;  

  2. etapis täistaotlus.  

 

Peale programmi ühise seirekomitee otsust projekti lühikirjelduste hindamise kohta kutsutakse 

täistaotlust esitama vaid valitud projektid.  

Projektitaotlused tuleb esitada programmi elektroonilises süsteemis (eMS) tähtajaks 7.märts 

2018 kell 17.00 (Eesti aja järgi).  

eMS ei võta pärast tähtaega esitatud taotlusi vastu.  

 

Ametlik keel  

Programmi ametlik keel on inglise keel. Projekti lühikirjeldused, täistaotlused ning samuti 

projekti ametlik dokumentatsioon peab olema inglise keeles.  

 

Teise taotlusvooru juhendmaterjal (inglise keeles) ning teised asjakohase dokumendid on 

avaldatud programmi kodulehel.  

Eesti-Vene programmi 2014-2020 programmdokumendi (JOP) (inglise keeles) leiab SIIT.  

Täiendavate küsimuste, konsultatsioonisoovi korral palun võtke ühendust ühise tehnilise 

sekretariaadiga. 

 

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 kaasrahastab Euroopa Liit, 

Eesti Vabariik ja Vene Föderatsioon. 

 

 

Programmi strateegilised investeeringuprojektid on saadetud Euroopa 

Komisjoni 

 

Suuremahuliste taristuprojektide partnerite, 

taotlejate ja programmi juhtimisasutuste 

põhjalik koostöö täistaotlusvormide 

ettevalmistamiseks on jõudnud lõpule ning kõigi 

viie projekti täistaotlusvormid on esitatud 

Euroopa Komisjonile hindamiseks. 

 

Ühise seirekomitee 4. koosolekul, mis toimus 

19.-20. detsembril Pihkvas,  võeti vastu otsus 

saata Euroopa Komisjoni hindamiseks 

suuremahulised taristuprojektid: 

 Kirde-Eesti ja Pihkva piirkonna äärealade ligipääsetavuse arendamine traditsioonilise 

ettevõtluse ja jätkusuutliku arengu tarvis (SME ACCESS); 

 Majanduslikult jätkusuutlik ja keskkonnasäästlik Peipsi järve piirkond  2 (Common Peipsi 

2); 

 Narva-Ivangorodi unikaalse piiriülese kindluste ansambli kui ühtse kultuuri- ja 

turismiobjekti arendamine (Narva-Ivangorod Castles 2); 

 

http://www.estoniarussia.eu/
https://www.facebook.com/estoniarussia/?fref=ts
https://twitter.com/EST_RUS_CBC
https://ems.estoniarussia.eu/ems/app/main?execution=e1s1
http://www.estoniarussia.eu/documents-for-applicant/guidelines-for-the-2nd-call-for-proposals/
http://www.estoniarussia.eu/wp-content/uploads/2016/03/Estonia_Russia_CBC_JOP_FINAL_16012017.pdf
http://www.estoniarussia.eu/joint-technical-secretariat/
http://www.estoniarussia.eu/joint-technical-secretariat/
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 Ajaloolise jõeäärse kaitseala arendamine Narvas/Eestis ja Ivangorodis/Venemaal, 3. etapp 

(River Promenades III); 

 Šumilkino (Vene Föderatsioon) ja Luhamaa (Eesti Vabariik) piiripunkti terviklik 

rekonstrueerimine (BCPs Shumilkino-Luhamaa). 

Need piiriülesed koostööprojektid panustavad kultuuripärandi säilitamisse ning piirialade 

turismi ja ettevõtluse arendamisse, aga ka aitavad kaasa Eesti ja Venemaa ühiste vete 

kvaliteeditõstmisele ning kaitsmisele Peipsi järve piirkonnas. 

Programmi vahenditest on plaanitud eraldada suuremahulistele taristuprojektidele 

20,2 miljonit eurot. 

Suuremahulised taristuprojektid on programmi strateegilised piiriülesed 

investeeringuprojektid, mis on sätestatud programmdokumendis. Lepingud 

sõlmitakse väljaspool avatud konkurssi. 

 

 

Ühise seirekomitee neljandal koosolekul võeti vastu otsus avada 

temaatiline taotlusvoor 

 

19.-20.detsembril 2017.a. toimus 

Pihkvas, Venemaal Eesti-Vene piiriülese 

koostöö programmi seirekomitee neljas 

koosolek. Päevakorras olid programmi 

elluviimise ja arendamisega seotud 

küsimused. 

Ühise seirekomitee koosolekut juhtis Venemaa 

Föderatsiooni Majandusarengu ministeeriumi 

ekspert Yulia Savkina. 

Koosolekul kinnitati 2018. aasta tegevusteks 

vajalikud dokumendid, sh. tööplaan, 

tehnilise abi eelarve ning info- ja 

kommunikatsiooniplaan, võeti vastu otsus esitada suuremahulised taristuprojektid, 

mida on ette valmistatud juba 2015. aastast, Euroopa Komisjoni hindamiseks. 

Arutleti projektide elluviimise juhiste ning selle lisade üle, mis on kavas  kinnitada 

järgmisel ühise seirekomitee kohtumisel. 

Lisaks otsustati avada 10. jaanuaril 2018 teine taotlusvoor programmi temaatilise 

eesmärgi (TE6) `Keskkonnakaitse, kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohandumine` 

raames.  

Programmi toetus teises taotlusvoorus on kokku 870 000 eurot, maksimaalne toetus ühele 

projektile on 400 000 eurot. 

Tähtaeg projekti lühikirjelduse esitamiseks on 7. märtsil 2018. 

Järgmine ühise seirekomitee koosolek toimub 2018. aasta juunis Eestis. 
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Projektide täistaotlusvormide ettevalmistamine on täies hoos 

Tartus, Pihkvas ja Peterburis korraldatud 

infoseminarid tõid kokku 172 osalejat Eestist ja 

Venemaalt. Tööd jätkatakse  individuaal- ja 

grupikonsultatsioonidega. 

Ühine tehniline sekretariaat on  läbi viinud 

esimese etapi toetamaks 

täistaotlusvormide ettevalmistamist.  Nii 

Eestis kui Venemaal toimunud infopäevadele 

olid oodatud kõigi 42 projekti taotlejad ja 

partnerid, kes saanud seirekomitee poolt kutse 

täistaotlusvormi esitamiseks.  

Programmi spetsiifikat silmas pidades oli 

seminaride fookus projektide loogilisel maatriksil ja programmi elektroonilise süsteemi (eMS) 

kasutusjuhistel. 

Sekretariaat jagas soovitusi, mida silmas pidada projekti eelarvet koostades, tuues esile  3E 

printsiibi – säästlikkus, tõhusus ja mõjusus (inglise keeles Economy, Efficiency and 

Effectiveness). Tähelepanu all olid ka programmi teabeedastuse ja nähtavuse nõuded.  

Seminarid toimusid inglise keeles tõlkega eesti ja vene keelde. 

TESIM projekti eksperdi Edmunds Snikerise poolt läbi viidud  töötuba loogilise 

maatriksi koostamise kohta tutvustas osalejatele interaktiivseid tööriistu, mis toetavad 

projektide ettevalmistamist ja elluviimist. Üheskoos lahendati ka maatriksi koostamisega 

seotud ülesandeid. Veebipõhine platvorm õppevideote, kirjalike juhendite ja 

õppevahenditega on kättesaadav TESIMi kodulehel, mida täiendatakse jooksvalt. 

Statistiline ülevaade 1.taotlusvooru infoseminaridest täistaotluste ettevalmistamiseks:  

 Kuupäev Koht Osalejaid kokku  Osalejaid Eestist Osalejaid Venemaalt 

    08.11.2017 Tartu, Eesti 65 45 20 

    05.12.2017 Pihkva, Venemaa 54 22 32 

    06.12.2017 St.   Peterburg, Venemaa 53 15 38 

 

95 % vastanutest hindasid seminari väga kasulikuks ja kasulikuks.  

Järgmise etapina toimuvad täistaotlusvormide ettevalmistamisele suunatud individuaal- ja 

grupikonsultatsioonid jaanuaris ja veebruaris 2018  sekretariaadi peakontoris Tartus 

ning harukontorites Pihkvas ja Peterburis. Nõustatakse ka telefoni ning e-kirja teel ning 

sagedasemad küsimused avaldatakse koos vastustega programmi kodulehel ’Korduma 

kippuvate küsimuste’ rubriigis. 

Seminaride esitlused ning fotogalerii on avaldatud meie kodulehel. 
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Facebooki konto meelitab uusi külalisi jälgima programmiga seotud 

uudiseid 

Sotsiaalmeedia kasutajate  arv kasvab iga 

päevaga. Et olla kontaktis inimestega seal, kus 

nad oma aega sageli veedavad, liitus Eesti-Vene 

programm Facebookiga ning avas 30.novembril 

2016 oma ametliku  lehe  

https://www.facebook.com/estoniarussia, et 

hoida jälgijaid kursis programmi käekäigu ja 

elluviimisega. 

Lehel avaldatakse enamasti infot programmi 

eelolevatest ja käimasolevatest üritustest ning 

seotud uudistest. Lehe avamisest saadik on avaldatud 94 postitust. 2017. aasta lõpuks oli 

Eesti-Vene programmi lehe jälgijate arv kasvanud 273 inimeseni. 

Huvitavaid fakte: 

Naised jälgivad Eesti-Vene programmi uudiseid aktiivsemalt kui mehed; 

Lehe jälgijate seas on eestlasi arvuliselt rohkem kui venelasi; 

Kõikide ’meeldib’ nuppu vajutanute seast 35% moodustavad jälgijad vanuses 35-44. 

Kui Sina pole veel meie lehe jälgijate hulgas, siis oled teretulnud ja liitu julgesti, et olla 

kursis programmi uudistega  https://www.facebook.com/estoniarussia/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Antud uudiskiri on valminud Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 rahalise abiga. Antud väljaande 

sisu eest vastutab programmi ühine tehniline sekretariaat ning selles kajastatu ei peegelda Euroopa Liidu seisukohti. 
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