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Programmi olulised dokumendid on heakskiidetud 

 

Mitmed dokumendid, mis on olulised nii 

programmi kui projektide elluviimiseks on 

saanud heakskiidu Eesti-Vene piiriülese 

koostöö programmi seirekomitee poolt 

veebruaris ning märtsis. 

 

Meil on hea meel teada anda, et programmi ühine 

seirekomitee on veebruaris, märtsis heakskiitnud 

mitmed dokumendid, mis on olulised nii programmi 

kui projektide elluviimiseks: projektide elluviimise 

suunised, toetuslepingu ning partnerluslepingu 

vormid.  

 

Eesti-Vene programmi projektide elluviimise 

suuniste eesmärgiks on tagada, et projektide 

rakendamine oleks efektiivne ning sujuv protsess. Dokument annab toetusesaajatele praktilisi 

juhiseid kulude abikõlblikkuse, hangete ja rahastamisreeglite kohta, samuti ka 

hankeprotseduuride ning muude projekti elluviimist puudutavate nõuete osas. Need suunised 

kehtivad nii suuremahuliste taristuprojektide, avatud taotlusvoorude projektide kui ka 

programmi tehnilise abi eelarvest tehtavatele kuludele. 

 

Projektide elluviimise suunised on avaldatud meie kodulehel SIIN.  

 

Toetuslepingus sätestatakse toetusesaajate lepingulised kohustused ja vastutus. 

Toetusleping allkirjastatakse toetuse saanud projekti juhtpartneri ja programmi 

korraldusasutuse poolt. 

 

Palun tutvuge toetuslepingu vormiga SIIN.     

 

Partnerlusleping annab raamistiku projektipartneritele (toetusesaajatele) ülesannete, 

kohustuste ja programmi rahalise toetuse jagunemise kohta. Partnerlusleping allkirjastatakse 

juhtiva toetusesaaja ja projekti kõigi toetusesaajate (partnerite) vahel enne toetuslepingu 

sõlmimist. 

 

Partnerluslepingu näidis on leitav SIIN.  

 

 

http://www.estoniarussia.eu/
https://www.facebook.com/estoniarussia/?fref=ts
http://www.estoniarussia.eu/wp-content/uploads/2018/03/Implementation-guidelines_2018_02_20_approved.pdf
http://www.estoniarussia.eu/wp-content/uploads/2018/03/EST-RUS-Grant-Contract_approved.docx
http://www.estoniarussia.eu/wp-content/uploads/2018/03/EST-RUS-Partnership-Agreement_approved.doc
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Esimese taotlusvooru taotluste vastuvõtt on lõppenud 

 

Esimese taotlusvooru projektide täistaotluste 

esitamise tähtaeg oli 14.veebruar 2018. Kokku 

laekus eMS`i kaudu 39 taotlust, milles  küsitud 

toetussumma on 15 276 551 eurot, samas kui  

programmist eraldatud rahastus  

taotlusvooruks on 9 580 540 eurot.  

Jaanuaris ja veebruaris toimusid täistaotlust 

esitama kutsutud taotlejatele konsultatsioonid 

sekretariaadi kõigis kontorites, et tagada 

projektitaotluste tõhus ettevalmistusprotsess.   

Tänaseks on ühine tehniline sekretariaat (ÜTS) 

läbi viinud  esitatud taotluste halduskontrolli ning selle käigus küsiti taotlejatelt täiendavalt 59 

erinevat liiki selgitusi, millele vastamise tähtaeg oli 15.-16.märts.   

      

Esitatud taotluste arvukuse järgi osutus kõige populaarsemaks ettevõtluse ning VKE`de 

arendamise valdkond (programmi temaatiline eesmärk 1). Aktiivne huvi ettevõtluse 

arendamise vastu tuleneb piirialade elanike vajadustest, kus töötuse tase on suhteliselt kõrge. 

Kavandatud piiriülesed koostööprojektid panustavad ettevõtete ja ettevõtlusalaste 

koostöökontaktide arendamisse. 

                     

 

 

http://www.estoniarussia.eu/
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Taotlejate suur huvi oli ka keskkonnakaitse temaatika vastu  (programmi temaatiline eesmärk 

6). Projektide tegevused selles valdkonnas on suunatud looduskeskkonna säilitamisele, 

kaitsmisele ja elanikkonna teadlikkuse tõstmisele keskkonnakaitsest ning energiasäästlikest 

lahendustest. 

 

Kolmas, võrdselt oluline teemavaldkond on toetus kohalikule ja piirkondlikule heale 

valitsemistavale (programmi temaatiline eesmärk 5), kus piiriülesed tegevused hõlbustavad 

töökohtade loomist ning parandavad elukeskkonda läbi tervishoiu, spordi, kultuuri ja 

haridusalaste ühistegevuste. Kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ja teiste institutsioonide 

vaheline koostöö toob kaasa kogemustevahetuse mitmetel elualadel, sh. planeeringud ja e-

teenuseid käsitlevates valdkondades. 

 

 

 

 

 

 

Projektidesse on kokku kaasatud 106 erinevat partnerit ja 82 kaasatud partnerit. Osalevad 

organisatsioonid esindavad piirkondlikke ning kohalikke ametiasutusi, haridusasutusi, 

valitsusväliseid organisatsioone, väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid. 

Ühise seirekomitee lõplikke otsuseid hindamisprotsessi tulemuste kohta on oodata 

2018. aasta juuni lõpuks.  
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Teise taotlusvooru vahetulemused 

 

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 

2014-2020 teine piiratud taotlusvoor avati 

10. jaanuaril 2018. Taotlusvoorus olid 

oodatud projektiideed programmi 

temaatilises valdkonnas `Ühistegevuste 

edendamine riskijuhtimise ja 

keskkonnakatastroofidega toimetuleku 

valmisoleku vallas`(programmi temaatilise 

eesmärgi 6 `Keskkonnakaitse, 

kliimamuutuste leevendamine ja nendega 

kohandumine` raames).  

 

Projektitaotluste ettevalmistamiseks toimusid  

taotlejate ja projektipartnerite nõustamiseks individuaalsed ja grupikonsultatsioonid 

Tartus, Pihkvas ja Peterburis ning nõu sai küsida igapäevaselt ka telefoni ja e-posti teel enne 

projektide lühikirjelduste esitamist elektroonilises projektide järelvalvesüsteemis (eMS)  

tähtajaga 7.märts 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teise taotlusvooru esimeses etapis laekus kokku 7 projektiideed, mille kogueelarve on  

2 268 600 eurot. Taotlejate ning partnerite arv ning kaasatus kavandatud projektides näitab 

antud valdkonna olulisust piiriregioonile.    

 

Ühised piiriülesed koostööprojektid selles valdkonnas on oodatud panustama maastiku- ja 

metsatulekahjude vähendamisse ning piirialade elanike teadlikkuse tõstmisse  

tuleohutuse osas.     
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6.aprillini on võimalik taotlejatel esitada küsitud täiendusi taotluste halduskontrolli käigus ning 

sellele järgneb projekti lühikirjelduste kvaliteedi hindamine, mille tulemused on kavas 

heaks kiita ühise seirekomitee poolt k.a. septembris. 

 

Teiseks taotlusvooruks eraldatud programmipoolne rahastus on kokku 870 000 

eurot. 

 

Uus samm programmi juhtimis- ja kontrollsüsteemi arendamisel – 
kontakt kontrollipunktid 

Vastavalt programmi 2018.a. tööplaanile on 

oma tööd alustanud kontakt kontrollipunkt 

(Control Contact Points ehk CCP) nii Eestis kui 

ka Venemaal. 

Eesti poolt on seda funktsiooni määratud 

täitma Eesti Vabariigi Rahandusministeeriumi 

Interregi programmide järelevalve üksuse 

nõunik Ruslan Prohhorenko. 

Venemaa on määranud selleks Vene 

Föderatsiooni Majandusarengu ministeeriumi 

välisturgudele juurdepääsu ja 

kaitsemeetmete üksuse asedirektori 

Rostislav Petrenko. 

Kontakt kontrollipunktid on loodud eesmärgiga pakkuda tuge programmi korraldusasutusele 

auditialaste suuniste välja töötamisel ning vajadusel selgitada ja korraldada koolitusi riiklikest 

seadusandlustest (hanked, tööõigusseadus, maksud jm), samuti assisteerida korraldusasutust 

kohapealetel kontrollikäikudel vastavas riigis. 

Venemaal asuv kontakt kontrollipunkt abistab korraldusasutust peamiselt auditite ja 

kontrollülesannetes Venemaa territooriumil andes teavet ja selgitusi riiklikust 

seadusandlusest, mis mõjutavad auditite läbiviimist või projektide täiendavat kontrolli, aidates 

korraldusasutusel läbi viia koolitusi projektide audiitoritele.  

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. 

 

http://www.estoniarussia.eu/
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