ESIMESE TAOTLUSVOORU TÄHTAEG ON PIKENDATUD
Eesti-Vene piiriülese koostöö programm (Programm) annab teada, et 1.
taotlusvooru tähtaeg on Programmi ühise seirekomitee otsusega pikendatud.
1.taotlusvooru projekti lühikirjelduste (Project Summary Form) esitamise
tähtaeg on 4.mai 2017 kell 17:00.
1.taotlusvooru suunised
kodulehel.

ja asjakohased dokumendid on avaldatud programmi

Programm toetab projekte, mis on selgelt piiriülese koostöö iseloomuga ning kuhu
on kaasatud minimaalselt 2 partnerit, kellest vähemalt üks on Eestist ning üks
Venemaalt.
Esimeses taotlusvoorus on toetatavaid temaatilisi eesmärke (TE) kolm:
TE1 ettevõtlus ning väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arendamine
(maks. toetussumma 500 000 EUR);
TE5 hea valitsemistava kohalikul ja regionaalsel tasandil (maks.
toetussumma 150 000 EUR);
TE6 keskkonnakaitse, kliimamuutuste leevendamine ning nendega
Kohandumine (maks. toetussumma 600 000 EUR).
Abikõlblikud taotlejad ja projekti partnerid (1.taotlusvooru suunised peatükk 4):
Taotlejad võivad olla järgmised asutused, mis on loodud ja mille seaduslik aadress
asub programmi alal (1. taotlusvooru suunised peatükk 4):
1. Riiklikud, piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused;
2. riiklike, piirkondlike või kohalike võimuorganite poolt moodustatud
assotsiatsioonid;
3. avaliku sektoriga võrdsustatud asutused (mis tahes avalik-õiguslik või eraõiguslik
juriidiline isik), mis on loodud avalikule huvile vastava spetsiifilise eesmärgi
täitmiseks, ning mis ei ole tööstuslikud ega kaubanduslikud, kuid on sellegipoolest
juriidilise isiku staatusega ning rahastatud riiklike, regionaalsete või kohalike
ametiasutuste poolt;
4. muud avalik-õiguslikud asutused, mille juhtimine toimub nende asutuste poolt, või
neil on haldus-, juhtimis- või järelevalveorgan, mille liikmetest üle poole on
määranud riik, piirkondlik või kohalik omavalitsus või teised avalik-õiguslikud isikud
(nt munitsipaal- või riiklikud ettevõtted, ametiühingud, raviasutused, muuseumid
jt);
5. assotsiatsioonid, mis on loodud ühe või mitme avalik-õigusliku asutuse poolt
kooskõlas eespool esitatud punktiga 3;
6. valitsusvälised organisatsioonid ja muud mittetulunduslikud asutused;
7. haridusasutused (koolid, eelkoolid, kutsekoolid, kolledžid, instituudid, ülikoolid).
Projekti partneriteks ja toetusesaajateks võivad olla järgmised asutused, mis on loodud ja
mille seaduslik aadress asub programmipiirkonnas:
1. toetusesaajad võivad olla ülal punktis 1.-7. loetletud asutused või VKE-d;
2. VKE-d ei saa olla ainsaks partneriks osalevast riigist.

