
 

                           www.estoniarussia.eu                                Facebook                                   

 

Eesti - Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 uudiskiri  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Newsletter of the Estonia-Russia Cross Border Cooperation 
Programme     

 
 

 

 

 

 

 

 
Peagi algab projektide elluviimise periood 

Hea lugeja, Eesti - Vene programmi taotleja, partner! 

 Meil on väga hea meel, et Eesti - Vene 

piiriülese koostöö programmi ühine 

seirekomitee kiitis heaks Tartus toimunud 

viiendal koosolekul 24 esimese taotlusvooru 

projekti programmipoolseks rahastamiseks. 

Nüüd ootame viimast olulist sammu – 

finantseerimislepingu ratifitseerimist Venemaa 

Föderatsioonis! Korraldusasutusel ei ole 

võimalik enne rahastamislepingu ratifitseerimist 

allkirjastada toetuslepinguid juhtpartneritega.  

Et seda aega otstarbekalt ära kasutada on seni 

projektidel võimalik täita ühise seirekomitee 

poolt etteantud tingimusi ning alustada ettevalmistusi toetuslepingu sõlmimiseks. 

Lõpetuseks, kuid mitte vähemoluline on, et programmi seisukohast eeldame, et kõik 

toetatud projektid edendavad ja tutvustavad oma projekti tulemusi läbi väga hea  

kommunikatsiooni ning positiivse kuvandi, et piiriülese koostöö saavutused oleksid nähtavad 

laiemale avalikkusele! 

Soovin edu! 

 
Julia Koger 

Euroopa territoriaalse koostöö talituse nõunik 

Regionaalarengu osakond, EV Rahandusministeerium 

Eesti - Vene programmi riiklik asutus Eestis 
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Eesti -Vene programm jõuab peagi järgmisse etappi – projektide rakendamise 

perioodi. Meil on hea meel programmi poolt välja valitud projektitaotluste, sealhulgas 

nende kvaliteedi, piiriüleste partnerluste ja püstitatud eesmärkide üle. 

Selleks, et asuda sõlmima programmi poolt toetuslepinguid, peab jõustuma Eesti ja 

Venemaa vahel sõlmitud piiriülese koostöö programmi rahastamise ja rakendamise leping 

programmperioodiks 2014-2020. Lepingu ratifitseerimine Venemaal on käimas ja 

programmi riiklik asutus Venemaal  püüab koos Venemaa välisministeeriumiga protsessi 

kiirendada. Sellest hoolimata peame järgima kõiki riiklikke regulatsioone ning see võib 

võtta aega, mistõttu palume projektipartneritelt kannatlikkust ning mitte muretseda, sest 

oleme kindlasti liikumas positiivses suunas. 

Tänan teid, et tunnete huvi Eesti - Vene piiriülese koostöö programmi tegemiste vastu.  

Suuname oma pilgud meie piirialade heaolu kasvule!  

Heade soovidega 

 

Svetlana Bibichkova 

Regionaalse ja piiriülese koostöö arendamise üksuse juhataja 

Venemaa Majandusarengu Ministeerium  

Eesti - Vene programmi riiklik asutus Venemaal 

 

Seirekomitee 5. koosolek: heakskiidetud projektid ja 
kinnitatud dokumendid 

Ühise seirekomitee viiendal koosolekul valiti 

välja 1. taotlusvooru projektid rahastamiseks 

ning võeti vastu muudatused programmi 

dokumentides. 

Eesti - Vene programmi ühine seirekomitee (ÜSK) 

viies koosolek peeti 20.-21. juunil 2018. aastal 

Tartus, Eestis. Koosolekut juhatas EV 

Rahandusministeeriumi regionaalarengu osakonna 

Euroopa territoriaalse koostöö talituse nõunik Julia 

Koger. 
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Kohtumisel  andis ühine tehniline sekretariaat ülevaate  programmi rakendamise 

hetkeseisust ning kavandatavatest tegevustest, sealhulgas 1. ja 2. taotlusvooru statistikast 

ning suuremahulistest taristuprojektide taotlustest, mis on esitatud hindamiseks Euroopa 

Komisjonile.  

      

  

Peale 1. taotlusvooru taotluste ning projektidele määratud täiendavate tingimuste arutelu 

temaatiliste eesmärkide lõikes kiideti heaks ühise seirekomitee poolt  24 projekti    

39-st esitatud projekti täistaotlusest. Lisaks jäeti 2 projekti reservi. 

                                                   

Korraldusasutus teavitab edukaid taotlejaid kirja teel ühise seirekomitee otsusest 

koosolekule järgneva 15 päeva jooksul ning taotluse mitterahuldamise otsusest  taotlejaid 

järgmise 15 päeva jooksul. 
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Koosolekul  tutvustas korraldusasutus hankereegleid ja pakkumismenetlusi käsitlevat 

juhist.   Dokument kinnitati  projektide rakendamise juhendi lisana. Teiste dokumentide 

hulgas kiitis ÜSK heaks ka muudatused suunistes 2. taotlusvooru taotlejatele. Mõlemad 

juhendmaterjalid avaldatakse programmi kodulehel lähiajal. 

Järgmine ühise seirekomitee koosolek toimub 11.-12. detsembril Eestis. 

Fotogalerii koosolekust.   

  

Teise taotlusvooru taotlused on halduskontrolli 
edukalt läbinud 

Kõik 2. taotlusvoorus eMS`i 

(electronic minotoring system) kaudu 

esitatud seitse projekti lühikirjeldust 

on edukalt läbinud  halduskontrolli 

ning on nüüd kvaliteedihindamise 

etapis. Otsuseid on oodata 

septembris. 

Eesti ja Venemaa ühiste piiriüleste 

probleemide lahendamise olulisus oli 

põhjus Programmi ühise seirekomitee 

(ÜSK) otsuseks kuulutada välja 2. 

suunatud taotlusvoor programmi 

temaatilises valdkonnas   ̀ Ühistegevuste 

edendamine riskijuhtimise ja keskkonnakatastroofidega toimetuleku valmisoleku 

vallas` (programmi temaatilise eesmärgi 6 `Keskkonnakaitse, kliimamuutuste 

leevendamine ja nendega kohandumine` raames). 

Seitsme projekti poolt taotletud toetussumma on kokku 2 012 419 EUR, samas kui 

programmist eraldatud rahastus 2. taotlusvooruks on 870 000 EUR. 

 

http://www.estoniarussia.eu/
https://www.facebook.com/estoniarussia/?fref=ts
http://www.estoniarussia.eu/gallerypage/5th-meeting-of-the-joint-monitoring-committee-in-tartu-estonia-on-20-21-june-2018/


 

                           www.estoniarussia.eu                                Facebook                                   

 

Eesti - Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 uudiskiri  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Newsletter of the Estonia-Russia Cross Border Cooperation 
Programme     

  

 

Projekti lühikirjeldustes kavandatud tegevuste eesmärk on läbi piiriülese koostöö tuua 

lahendusi keskkonnakatastroofidega seotud probleemidele, eeskätt metsatulekahjude 

seiresüsteemid, võimalused elanikkonna hoiatamiseks katastroofide korral ning laiema 

üldsuse teadlikkuse tõstmine metsatulekahjude kaitsemeetmete osas.  
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Kokku on projektidesse kaasatud 37 erinevat organisatsiooni nii partnerite kui ka 

kaasatud partneritena, sealhulgas kohalikud omavalitsused, vabatahtlikud 

tuletõrjeüksused, regionaalsed riigi-, teadus- ja haridusasutused, riiklikud 

tuletõrjeorganisatsioonid. Probleemide käsitlemiseks erinevaid lähenemisviise pakkuvate  

organisatsioonide laiaulatuslik valik võimaldab leida sobivamaid lahendusi. 

Projektitaotluste halduskontrolli käigus tuvastati ühise tehnilise sekretariaadi poolt  

mõningad puudused kuues taotluses ning peale nõutud kirjalike täpsustustuste esitamist  

vastavalt programmi ühise seirekomitee otsusele esitati kõik seitse projekti 

hindamiskomiteele kvaliteedi hindamiseks.  

2. taotlusvooru järgmised verstapostid: 

     - 2018. aasta septembri lõpp – vastavalt ÜSK otsusele edastatakse taotlejatele kutse      

       korraldusasutuse poolt täistaotlusvormi esitamiseks. 

   -  2018. aasta detsembri keskpaik – tähtaeg täistaotluste esitamiseks. 

 

Euroopa koostööpäev 

Me teeme seda jälle! Käesoleva aasta 

septembris tähistab Eesti - Vene 

piiriülese koostöö programm Euroopa 

koostööpäeva kolme erineva 

sündmusega Eestis ja Venemaal. Ühine 

meiega ja ole osa sellest! 

„Maalime ühiselt oma tulevikku“ on 

seitsmendat korda toimuva Euroopa 

koostööpäeva kampaania juhtlause.  

Olete teretulnud laupäeval, 15. 

septembril Alatskivil Peipsiääre vallas 

Eestis kell 10 kuni 17 Koostöö ja kunsti puhvetisse, kus toimetab Eesti - Vene 

programmi tööpere ja meie partnerid! Samal ajal pakuvad tegevust ja koos askeldamist 

noorematele pereliikmetele töötoad Alatskivi looduskeskuses, kus saab meisterdada ja 

tutvust teha Euroopa suurima piiriülese järve – Peipsi järve elustikuga ning jäädvustada 

oma mõtteid joonistades ja värvides teemal „Maalime ühiselt oma tulevikku“. Päeva jagub 

ka muusikalisi vahepalu. Ettevõtmine saab teoks koostöös Peipsiääre Vallavalitsuse ja 

Alatskivi looduskeskusega.  
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        Alatskivi Looduskeskus           Voivode Shuisksy festival Pihkvas                    Gatšina palee 

Eestis alustatud ettevõtmised jätkuvad Venemaal Pihkvas laupäeval, 22.septembril, mil 

kutsume teid osalema Voivode Shuisksy festivalil alates kella 12.00 kuni 17.00. 

Ühine toiduvalmistamine koondab ametnikud ja esindajad Eestist ning Venemaalt, et esile 

tõsta piirialade koostööd. Pihkva ja Setu kohalike rahvakultuurirühmade ettekandes 

tutvustatakse kultuuri- ja laulupärandit. Päevakavas on ka tulevikku suunatud mõtete 

maalimine lõuendile ja müntide vermimine. Lisaks festivalile on kavas ka „Piiriülese koostöö 

hiline hommikusöök“ („CBC Cultural Brunch“), mis sel korral keskendub kultuuripärandile.   

Septembri viimasel nädalal on meil hea meel kohtuda teiega Gatšina palees 

Leningradi oblastis Venemaal piiriülese koostöö kultuuride kohtumispaigas 

(„Kultuuride sillutamine“) kell 11.00 kuni 17.00. Selle päeva ettevõtmised 

tutvustavad osalejatele nelja naaberriigi rikast kultuuripärandit, sh. folkloori, maalikunsti, 

käsitööd, muusikat ja rahvuskööki. Toimub käsitöö õpituba, noorte kunstnike 

joonistamisvõistlus ja on võimalus tutvuda Gatšina palee kunstikoguga.  

Ettevõtmine toimub kolme,  Eesti - Vene, Läti-Vene ja Kagu-Soome – Venemaa, piiriülese 

koostöö programmi ning Peterburi linna ja Leningradi oblasti administratsioonide ja Gatšina 

laste kunstikooli koostöös eesmärgiga näidata piiriülese koostöö olulisust ühise 

kultuuripärandi säilitamisel.  

„Ühised piirid liidavad“ on Euroopa koostööpäeva moto, et tähistada 

koostöövaimu kogu Euroopas ja väljaspool selle piire.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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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