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Esimeses taotlusvoorus esitati 76 projektitaotlust, hindamine on täies 

hoos. 

 

Huvi Eesti-Vene piiriülese koostöö võimaluste vastu on jätkuvalt suur ning ühiste 

tegevuste valdkonnad on väga mitmekesised. 

Tähtaeg taotluste esitamiseks Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi esimeses 

taotlusvoorus oli 4. mail 2017. Kokku laekus elektroonilise järelvalvesüsteemi (eMS)   

kaudu 76 taotlust (projekti lühikirjeldust), mis jagunesid programmi temaatiliste 

eesmärkide vahel järgnevalt: 

 

- TO1 - Ettevõtluse ja VKE-de areng – 41 projekti 

- TO5 - Kohaliku ja piirkondliku hea valitsemistava toetamine – 14 projekti 

- TO6 - Keskkonnakaitse, kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohandumine-  

21 projekti 

 

 

Esitatud projektide lühikirjelduste statistika 

Taotletud toetus 

 
 

60%

6%

34%

Taotletud toetus kokku -› 29,9 MEUR

10,02 MEUR 18,02 MEUR

1,9 MEUR

 

http://www.estoniarussia.eu/
https://www.facebook.com/estoniarussia/?fref=ts
https://twitter.com/EST_RUS_CBC
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Temaatiline eesmärk 1
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Projektide juhtpartnerid TO-de kaupa  

TO 1 TO5 TO6

Projekte kokku Taotleja Eestist Taotleja Venemaalt

39%

32%

29%

Taotletud toetus temaatilse eesmärgi (TO) 1 all

5,82 MEUR

13 projekti

5,28 MEUR

11 projekti
6,91 MEUR
17 projekti

VKE-de arengu ja ettevõtluse kasvu toetamine, luues piiriüleseid ärikontakte ja arendades

teenuseid ja tooteid
- VKE-de konkurentsivõime suurendamine ja ettevõtluse edendamine, aidates kaasa koostööle

avaliku, era- ning teadus- ja arendustegevuste sektori vahel
Ettevõtluskeskkonna edendamine ettevõtluse toetusmeetmete ja taristu arendamise kaudu

http://www.estoniarussia.eu/
https://www.facebook.com/estoniarussia/?fref=ts
https://twitter.com/EST_RUS_CBC
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Temaatiline eesmärk 5 

 

 

 

                           Temaatiline eesmärk 6 

 
 
 
 
 
 

41%

59%

Taotletud toetus temaatilise eesmärgi 5 all 

0,79 MEUR
6 projekti

1,11 MEUR 
8 projekti

- Kohalike ja piirkondlike asutuste ja nende allüksuste koostöö edendamine
- Kohalike ja piirkondlike kogukondade vahelise koostöö edendamine

22%

45%

33%

Taotletud toetus temaatilise eesmärgi 6 all

2,25 MEUR

5 projekti   

4,46 MEUR

8 projekti

3,32 MEUR

8 projekti  

Ühiste loodusvarade bioloogilise mitmekesisuse suurendamine
Ühise veevara kvaliteedi parandamine vähendades selle saastekoormust (sh reoveekäitlusrajatiste, 

majapidamis- ja tööstusjäätmete käitluse ja asjakohaste rajatiste parandamine) ja 
põllumajandussektori põhjustatud saaste vähendamise teel
Keskkonnakaitsealase teadlikkuse suurendamine ja energiaressursside tõhusam kasutamine

http://www.estoniarussia.eu/
https://www.facebook.com/estoniarussia/?fref=ts
https://twitter.com/EST_RUS_CBC
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Kaasatud partnerid projektides 

 
 

Projektide taotluste hindamine toimub mitmes etapis projektide hindamiskomisjoni ja 

ühise tehnilise sekretariaadi poolt, protsessi üle peab järelvalvet programmi  

Pärast projekti lühikokkuvõtte vormide esitamise lõpptähtaega teostati projektidele 

abikõlblikkuse halduskontroll, mis lõppes juuni lõpus 2017 ning sellele järgnes 

projektide valimise komitee avaistung 5.-6. juulil 2017 Pihkvas, Venemaal. 

Istungiga algas ühtlasi ja projektide  kvaliteedihindamine. 

Projektitaotluste hindamise tulemused tehakse teatavaks oktoobris 2017. 

Korraldusasutus edastab projektitaotlejatele ühise seirekomitee otsuse täistaotlusvormi 

vooru kutsumise kohta. 

Kogusumma, mis 1.taotlusvoorus programmist projektidele eraldatakse, on 10 

miljonit eurot. 

Täname kõiki projektitaotlejaid ja partnereid aktiivse osalemise eest! 

 

 

Kuidas läheb suuremahulistel taristuprojektidel? 

 

Suuremahuliste taristuprojektide esitatud 

lühikirjeldused kinnitas Euroopa Komisjon 21. 

märtsil 2017, misjärel algasid ettevalmistused 

projektide täistaotlusvormide koostamiseks ning 

esitamise tähtajaks on 4. september 2017. 

Toimunud on mitmeid infoüritusi suuremahuliste 

taristuprojektide taotlejatele ja partneritele, et 

pakkuda tuge täistaotlusvormi ettevalmistamist 

puudutavates küsimustes.  
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Kaasatud partnerite jaotus riikide lõikes
Kõige enam kaasatud partnereid ühes projektis on 8

Venemaa           Eesti              Soome            Läti           Saksamaa
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Pihkvas, Venemaal 19. aprillil toimunud seminaril osales ligikaudu 40 taotlejat ja 

projektipartnerit nii Eestist kui ka Venemaalt, et ühiselt arutada taotluste 

ettevalmistamisega seotud olulisi teemasid. Ühine tehniline sekretariaat tutvustas 

osalejatele Programmi tingimusi ja nõudeid  täistaotlusvormi koostamiseks ning 

toimusid ka individuaalsed konsultatsioonid.    

Galerii seminarist on nähtav siin. 

Täistaotluste ettevalmistamiseks on toimunud projektide individuaalsed  

konsultatsioonid ka Narvas (Eesti) ning Pihkvas ja Moskvas (Venemaa).  

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 uuendatud juhend 

suuremahuliste taristuprojektide taotlejatele ja täiendatud programmi 

nähtavuse ja teavitusnõuded on kättesaadavad programmi koduleheküljel. 

Jälgi meid ka Facebookis ja Twitteris. 

 

 

Läheneb kuues Euroopa koostöö päev 
 

Euroopa koostöö päev annab põhjuse tähistada 
enam kui 20 aasta jooksul toimunud Euroopa 

piiriülest koostööd ja tuua kokku naaberriigid.  

Ettevalmistused Euroopa koostöö päevaks on 
alanud. Sel aastal kutsub Eesti-Vene piiriülese 

koostöö programm pidustustele piirilinna Narva. 

Eesti ja Venemaa vahelisi piiriüleseid 
koostööprojekte on edukalt ellu viidud juba Euroopa 

Liidu mitme programmiperioodi jooksul. Kontakte on 
loodud koostööpartnerite ja sõprade vahel,  
arendatud on taristut, loodud ja edendatud on ühiseid tegevusi sotsiaal- ja kultuuri-, 

aga ka muudes piiriregioonidele olistes valdkondades. 

Eesti-Vene piiriülese koostöö programm tähistab Euroopa koostöö päeva, et tuua kokku 
naaberriigid ja tõsta esile territoriaalset koostööd Euroopas, mis on edulugusid toonud 

üle 20 aasta. Sel korral toimuvad pidustused 22.-23. septembril Eesti-Vene 
piirilinnas Narvas. Ootame kõiki pidustustega ühinema! 

Anname sõna noortele – tuleviku otsuselangetajatele! Piiriülese koostöö visioonid 

ja väljakutsed, eelised ja takistused tulevad 22. septembril arutlusele 
diskussioonirühmas, kus osalevad Venemaa, Eesti ja teiste Euroopa Liidu riikide noored. 
Koostöö ja piiride ületamise temaatikat ilmestab 23. septembril fotojahi võistlus. 

Kehalised oskused ja koostöövõimekus pannakse proovile Narva jõel toimuval 
sõbralikul purjeregatil. 
Euroopa koostöö päeva korraldamine toimub koostöös Narva Linnavalitsuse, Narva 

Noortekeskuse ja Narva Noorte Meremeeste Klubiga. 

Jälgi sündmustest osasaamiseks meie uudiseid! 
Euroopa Koostöö Päeva tähistatakse 21. septembril ja selle lähinädalatel. 

Pidustuste ametlik avamine toimub sel aastal Eestis, Tallinnas 31. augustil ja 1. 
septembril EL-i Nõukogu eesistumise perioodil. 

 

http://www.estoniarussia.eu/
https://www.facebook.com/estoniarussia/?fref=ts
https://twitter.com/EST_RUS_CBC
http://www.estoniarussia.eu/gallerypage/seminar-applicants-partners-large-infrastructure-projects-pskov-russia-19-april-2017/
http://www.estoniarussia.eu/documents-for-applicant/large-infrastructure-project-lip-applicants-partners/
http://www.estoniarussia.eu/documents-for-applicant/large-infrastructure-project-lip-applicants-partners/
http://www.estoniarussia.eu/wp-content/uploads/2016/03/Communication_Visibility_Guidelines_EE-RU_approved_2017_04_11_clean.pdf
http://www.estoniarussia.eu/wp-content/uploads/2016/03/Communication_Visibility_Guidelines_EE-RU_approved_2017_04_11_clean.pdf
https://www.facebook.com/estoniarussia/?fref=ts
https://twitter.com/EST_RUS_CBC
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Rohkem infot Euroopa koostöö päeva kampaania kohta leiad aadressilt www.ecday.eu. 

http://www.estoniarussia.eu/
https://www.facebook.com/estoniarussia/?fref=ts
https://twitter.com/EST_RUS_CBC

