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Piiriülese koostöö ideed ootavad elluviimist  

“Ainus koht, kus EDU eelneb TÖÖLE, on 

sõnaraamat” – Vidal Sassoon 

 

Aasta 2019 avas meie programmile uue 

lehekülje tuues endaga kaasa heakskiidetud 

projektide algused ja elluviimise, uued 

võimalused koostööks ning suure tõenäosusega 

ka värsked inspireerivad piiriülese koostöö lood. 

Pärast mahukat ettevalmistusprotsessi ning 

koostööd projektitaotluste väljatöötamisel on 

esimese taotlusvooru toetatud projektide ning 

suuremahuliste taristuprojektide partnerid valmis 

alustama ühiste piiriüleste ettevõtmistega peale 

toetuslepingute sõlmimist. Teisel poolaastal 
järgnevad toetuslepingud teise taotlusvooru projektidega.  

Lisaks on 2019.aastal kavas avada kolmas taotlusvoor, mis keskendub kohalike omavalitsuste 
koostöö arendamisele. 

Suur hulk tööd on juba Eesti ja Vene partnerite poolt tehtud, kuid samas on meie teekonnal 
ees ootamas ka hulganisti uusi seiklusi, väljakutseid ning saavutusi. 
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Huvitavad lood ja ainulaadsed 

isiksused on peidus kõikides 

meie ettevõtmistes nagu näiteks 

ühendusteede ehitamine,  

ettevõtluse arendamine, arukate 

energialahenduste väljatöötamine, 

ühiste turismimarsruutide loomine, 
haridus- ja teaduskoostöö jne. 

Kõik need lood, ühised eesmärgid ja 

saavutused ootavad jutustamist 
ning nähtavaks tegemist! 

 

Loome üheskoos Eesti-Vene piiriülese koostöö eduka ja silmapaistva loo! 

Teie ühine tehniline sekretariaat  

 
 

1.taotlusvooru projektid ja suuremahulised taristuprojektid 

valmistuvad toetuslepingute sõlmimiseks 

Suuremahulised taristuprojektid (Large 

Infrastructure Project e. LIP`id) peale Euroopa 

Komisjoni heakskiitu ja esimeses taotlusvoorus 

valitud projektid pärast ühise seirekomitee 

kehtestatud tingimuste täitmist ning tehniliste 

puuduste kõrvaldamist on tegemas ettevalmistusi 

toetuslepingute sõlmimiseks.  

 

Möödunud aasta lõpus Venemaa Föderatsiooni 

poolt ratifitseeritud ning 1.jaanuarist 2019 

jõustunud Eesti-Vene piiriülese koostöö 

programmi finantseerimisleping annab 

korraldusasutusele õiguse asuda sõlmima 

lepinguid toetusesaajatega.   

 

Lepingu sõlmimise protsess hõlmab kaht etappi. Esimene samm on partnerluslepingu 

sõlmimine projekti juhtpartneri ja partnerite vahel, mis reguleerib nende kohustusi ja vastutust 

projekti elluviimisel. Teine etapp on korraldusasutuse ja juhtpartneri vahelise toetuslepingu 

allkirjastamine, millega sätestatakse projektide rakendamise õiguslik raamistik. 

Projektide tõhusa käivitamise toetamiseks korraldab ühine tehniline sekretariaat 

projektipartneritele kolm infoseminari programmi piirkonnas temaatiliste eesmärkide kaupa 

(Thematic Objective e. TO). 
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 Temaatiliste seminaride ajakava märtsis 2019.a.: 

             ·TO 5 – 12.-13.märts Tartus 

             ·TO 1 – 14.-15.märts Pihkvas 

             ·TO 6 – 20.-21.märts Peterburis 

             

Kõikide projektide partnerid võivad osaleda mistahes seminaril. 

Kahepäevaste infopäevade käigus tutvustatakse programmi nõudeid projektide elluviimiseks 

ning soovijatel on võimalus individuaalseteks konsultatsioonideks ühise tehnilise sekretariaadiga. 

Täiendava info avaldame meie kodulehel ning Facebookis lähiajal 

https://www.facebook.com/estoniarussia/notifications/ 

 

Teise taotlusvooru projektid on kvaliteedihindamise etapis 

Kolm täistaotlust, mis esitati teises 

taotlusvoorus programmi temaatilises 

valdkonnas “Ühiste meetmete edendamine 

riskijuhtimises ja valmisolekus 

keskkonnakatastroofidega toimetulekuks” on 

edukalt läbinud abikõlblikkuse halduskontrolli, 

mille tulemused kinnitati ühise seirekomitee 

poolt 28.jaanuaril 2019 ning jõudnud nüüd 

kvaliteedi hindamise etappi.  

Projektide poolt taotletud toetussumma on 

kokku 884 577,79 eurot ning nende 

partnerlus ja kavandatud tegevused on 

programmi alal laia geograafilise ulatusega. 

Teise taotlusvooru täistaotluste kvaliteedihindamismenetlus saab alguse hindamiskomisjoni 

6.koosolekuga, mis toimub 20. veebruaril 2019. 
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Järgmised vaheetapid teises taotlusvoorus: 

       · aprilli lõpp 2019.a – hindamiskomisjoni koosolek; 

       · mai lõpp 2019.a – seirekomitee otsus heakskiidetud projektide osas; 

       · juuni 2019.a – algab toetuslepingut sõlmimise protsess. 

Venemaa
23

Eesti
9

Kaasatud partnerid

Riik/regioon Partnerite /kaastatud 

partnerite arv 

Programmi piirkonnas  kokku  15 

Venemaa 9 

Peterburg       3 (sh. 1 juhtpartner) 

Leningradi oblast 1 

Pihkva oblast      5 (sh. 1 juhtpartner) 

Eesti 6 

Põhja-Eesti  1 (juhtpartner) 

Lõuna-Eesti 1 

Kirde-Eesti   4 

Kaasatud partnerid 32 

Venemaa 23 

Eesti 9 

Partnerid 

Partnerid 2.taotlusvooru täistaotlustes peale abikõlblikkuse halduskontrolli  
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Kolmanda taotlusvooru kavandamine 

Oleme alustanud kolmanda taotlusvooru 

ettevalmistamist. Üheastmeline tatlusvoor on 

suunatud tegevustele, mis edendavad piiriülest 

koostööd kohalike ja regionaalsete omavalitsuste 

ning nende allüksuste vahel Eesti ja Venemaa 

piirialadel.  

Ligikaudne toetussumma, mis programmi 

vahenditest eraldatakse, on kokku üle 400 000 

euro ning on eeldatavasti suunatud 

väikesemahulistele projektidele. Minimaalne 

nõutud kaasfinantseering igalt 

projektipartneritelt on 10%. 

Kolmandas taotlusvoorus on avatud ainult 

programmi temaatiline eesmärk 5 – kohaliku ja piirkondliku hea valitsemistava 

toetamine.  

Taotlusvoor on kavas välja kuulutada 2019.a. keskel. 

Info avaldatakse programmi kodulehel estoniarussia.eu ning teistes asjakohastes kanalites. 

Ühine tehniline sekretariaat korraldab infoüritused Eestis ja Venemaal, et toetada taotluste 

ettevalmistamist. 

 

Vahehindamine Eesti-Vene programmi piirkonnas 

Jaanuaris toimusid Tallinnas, Tartus, Peterburis 

ning Pihkvas mitmed intervjuud, mis viidi läbi Eesti-

Vene programmi vahehindamise ehk tulemustele 

suunatud seire (Result Oriente Monitoring Mission e. 

ROM)  käigus, keskendudes programmi rakendamise 

tulemustele.  

 

Euroopa Komisjoni Naabruspoliitika ja 

laienemisläbirääkimiste peadirektoraadi poolt on 

algatatud Euroopa Naabrusinstrumendi raames 

rahastatavate Euroopa Liidu ja Venemaa vaheliste 

piiriüleste koostöö programmide 2014-2020 ja projektide 

rakendamise tulemustele suunatud seire.  

 

Kohtumised Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 

vahehindamiseks peeti 14.-24.jaanuaril ekspert Steven 

O´Connori juhtimisel.  

 

Et tagada laiaulatuslik ülevaade ja kaasatus toimusid intervjuud nii projektide kui ka programmi 

erinevate organite esindajatega Eestis ja Venemaal. Missiooni lõpus jagas  S.O`Connor ühise 
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tehnilise sekretariaadi ning korraldusasutuse töötajatega mõningaid tähelepanekuid, mida  

programmi juhtimises võimalik järgneval perioodil arvesse võtta. 

 

Eksperdipoolne kokkuvõttev aruanne esitatakse EK Naabruspoliitika ja laienemisläbirääkimiste 

peadirektoraadile, et hinnata programmi rakendamise toimivust ja tõhusust.   

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Eesti ja Vene riigipühad kajastatud 2019 aasta kalendris 

Mis on parim aeg kohtumiste korraldamiseks? 

Milline on kõige sobivam periood ühiste 

kultuuriürituste jaoks? Millal reisida naaberriiki? 

 

Abiks piiriülese koostöö uute ettevõtmiste ja 

kohtumiste sujuvaks planeerimiseks oleme 

avaldanud 2019. aasta kalendri, mis annab 

ülevaate riigipühadest Eestis ja Venemaal. 

 

Kalendri saab alla laadida meie kodulehel 

ning samuti on ühises tehnilises sekretariaadis 

saadaval piiratud arv paberkoopiaid. 

 
 

 

Käesolev 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 programmi liikmesriikide ega 
Euroopa Liidu seisukohti. 
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