
 
 

Eesti-Vene programmi kolmas taotlusvoor on avatud 

25. novembrist 2019 on avatud Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-

2020 kolmas taotlusvoor programmi temaatilise eesmärgi (TE5) `Kohaliku ja 

piirkondliku hea valitsemistava toetamine“ raames. 

 

Projektitaotluste esitamise tähtaeg programmi elektroonilises süsteemis (eMS) on 21. 

veebruar 2020. 

 

Määratud valdkonnad 

-Kohalike ja piirkondlike asutuste ja nende allüksuste koostöö edendamine; 

-Kohalike ja piirkondlike kogukondade vahelise koostöö edendamine. 

  

Rahastamine 

Programmi indikatiivne rahaline maht kolmandas taotlusvoorus on kokku 432 373,32 

eurot. 

Minimaalne toetus ühele projektile on 50 000 eurot ja maksimaalne toetus ühele projektile 

on 100 000 eurot. Projektipartnerite miinimum osalus on 10% partneri abikõlblikest 

kuludest projektis. 

 
Partnerlus 

Programm rahastab projektitegevusi, mis on selgelt piiriülese koostöö iseloomuga ning 

kuhu on kaastaud vähemalt kaks projektipartnerit, kellest vähemalt üks on Eestist ning 

üks Venemaalt. 

Programmi abikõlblik piirkond TE5 osas: 

- Eestist: Kirde-Eesti, Lõuna-Eesti, Kesk-Eesti; 

- Venemaalt: Peterburi linn, Leningradi oblast ja Pihkva oblast. 

Juhime tähelepanu, et partnerite kaasamine programmialaga külgnevast Põhja-Eesti 

regioonist (sh. Tallinn) ei ole 3. taotlusvoorus abikõlblik.  

Programmi tulemusindikaator (RI) 

Oodatud on projektitaotlused, mis panustavad programme tulemusindikaatori “Piiriüleste 

sotsiaal-, tervise- ja sporditeenuste ning kutse- ja keeleõppe kättesaadavus” täitmisse TE5 

raames. 

Projektitaotluse esitamine 

Projektitaotluste esitamine on ühes etapis – täistaotlusvorm. 

Taotlused tuleb esitada elektroonilises süsteemis (eMS) tähtajaks 21.veebruar 2020. 

eMS ei võta pärast tähtaega esitatud taotlusi vastu.  

 

Ametlik keel 

Programmi ametlik keel on inglise keel. Projekti täistaotlused ning samuti projekti ametlik 

dokumentatsioon peab olema esitatud inglise keeles. 

Kolmanda taotlusvooru juhendmaterjal (inglise keeles) ning teised asjakohased 

dokumendivormid on avaldatud Eesti-Vene programmi kodulehel. 

Toetus taotlejatele 

Ühine tehniline sekretariaat pakub tuge ning konsultatsioone taotlejatele ja partneritele 

programmi nõuete täitmise osas. Teave kavandatud ürituste kohta avaldatakse 

https://ems.estoniarussia.eu/ems/app/main?execution=e1s1
http://www.estoniarussia.eu/about-the-programme/programme-area/
https://ems.estoniarussia.eu/ems/app/main?execution=e1s1
https://www.estoniarussia.eu/for-applicants-and-partners-of-the-3rd-call-for-proposals/


 
programmi kodulehel. Tartu kontoris ning Pihkva ja Peterburi harukontorites toimuvad 

konsultatsioonid, kus osalemiseks tarvis eelnev registreerimine. Palun külastage 

programmi kodulehte ja jälgige Facebooki  täpsema info saamiseks. 

Eesti-Vene programmi 2014-2020 programmdokumendi (inglise keeles) leib SIIT.  

Täiendavate küsimuste korral palun võtke ühendust ühise tehnilise sekretariaadiga.  

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 kaasrahastab Euroopa Liit, 

Eesti vabariik ja Vene Föderatsioon.  

 

https://www.facebook.com/estoniarussia/
http://www.estoniarussia.eu/wp-content/uploads/2016/03/Estonia_Russia_CBC_JOP_FINAL_16012017.pdf
http://www.estoniarussia.eu/joint-technical-secretariat/

