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Ülevaade toetuslepingu sõlminud projektidest  

2019.a. oktoobri lõpuks on Eesti-Vene piiriüleses koostöö 

programmis (Programm) projektide elluviimist alustanud 

22 projekti, millesse on kaasatud 88 toetusesaajat 

Eestist ja Venemaalt ning programmi kaasrahastus 

nendele projektidele on 22 626 687,37 eurot. 

 

1. taotlusvooru toetuslepingu sõlminud projektide 

statistika 

Programmi korraldusasutus on 1.vooru raames 

toetuslepingud sõlminud 17 projektiga, mis hõlmab 65 

toetusesaajat ning programmi kaasrahastus nendele 

projektidele on 6 053 278,16 eurot. Mõned 

heakskiidetud projektid on jätkuvalt täitmas 

eeltingimusi toetuslepingu sõlmimiseks. 
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1. taotlusvooru juhtpartnerid ja lepingu sõlminud  
juhtivad toetusesaajad riikide lõikes
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1.taotlusvoorus lepingu sõlminud projektid 
temaatiliste eesmärkide (TO) kaupa

TO1. Business and SME development

TO6. Environmental protection, climate change mitigation and adaptation

TO5. Support to local and regional good governance

Ettevõtluse ja VKE-de areng

Keskkonnakaitse, kliimamuutuste leevendamine ja nendega 
kohandumine

Kohaliku ja piirkondliku hea valitsemistava toetamine

5 projekti5 projekti

7 projekti

2 086 640,28

3 255 587,48

711 050,40

1.taotlusvoorus lepingu sõlminud projektide 
toetussumma temaatiliste eesmärkide lõikes (EUR)

TO1. Business and SME development

TO6. Environmental protection, climate change mitigation and
adaptation

TO5. Support to local and regional good governance

Ettevõtluse ja VKE-de areng

Keskkonnakaitse, kliimamuutuste leevendamine ja nendega 
kohandumine

Kohaliku ja piirkondliku hea valitsemistava toetamine
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2. taotlusvoorust 

Projekti ER126 “Ühised meetmed kohalike tuletõrjeteenuste parendamiseks, et kaitsta metsi ja 

asulaid Eesti-Vene piirialadel“ („Local Fire“) toetusleping sõlmiti 2.augustil k.a. teise 

taotlusvooru raames Programmi temaatilises valdkonnas „Ühistegevuste edendamine 

riskijuhtimise ja keskkonnakatastroofidega toimetuleku valmisoleku vallas“ Programmi 

temaatilise eesmärgi 6 „Keskkonnakaitse, kliimamuutuste leevendamine ja nendega 

kohandumine“ raames. 

Projekt hõlmab viit partnerit – neli omavalitsust Venemaalt ning üks omavalitsus Kirde-Eestist. 

Projekti kogumaksumus on 453 597,83 eurot, sh Programmi rahastus 376 079, 69 

eurot.  

Suuremahulised taristuprojektid 

Eesti-Vene programmis on toetuslepingud sõlmitud nelja suuremahulise 

taristuprojekti elluviimiseks, millede eelarve on kokku 20 900 319,14 eurot. 

 Kirde-Eesti ja Pihkva piirkonna äärealade ligipääsetavuse arendamine traditsioonilise 

ettevõtluse ja jätkusuutliku arengu tarvis (SME ACCESS); 

 Majanduslikult jätkusuutlik ja keskkonnasäästlik Peipsi järve piirkond 2 (Common Peipsi 2); 

 Narva-Ivangorodi unikaalse piiriülese kindluste ansambli kui ühtse kultuuri- ja turismiobjekti 

arendamine (Narva-Ivangorod Castles 2); 

 Ajaloolise jõeäärse kaitseala arendamine Narvas/Eestis ja Ivangorodis/Venemaal, 3. etapp 

(River Promenades III). 

Eligible 

region

TO1.  Business and 

SME development

TO6. Environmental 

protection, climate 

change mitigation 

and adaptation

TO5. Support to 

local and regional 

good governance

Total

Lõuna-Eesti 791 289,25 1 264 202,29 324 756,00 2 380 247,54

Kirde-Eesti 301 075,53 90 373,50 391 449,03

Kesk-Eesti 0,00 0,00

Põhja-Eesti 0,00 450 257,40 450 257,40

Total 1 092 364,78 1 714 459,69 415 129,50 3 221 953,97

Leningrad reg. 351 145,80 351 145,80

Pskov region 234 578,70 702 564,49 295 920,90 1 233 064,09

St.Petersburg 408 551,00 838 563,30 1 247 114,30

Total 994 275,50 1 541 127,79 295 920,90 2 831 324,19

2 086 640,28 3 255 587,48 711 050,40 6 053 278,16

Estonia

Russia

Estonia and Russia

Eraldatud toetussummad  lepingu sõlminud projektidele temaatiliste 
eesmärkide, riikide ja regioonide lõikes (EUR) 
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Rohkem infot toetuslepingu sõlminud projektidest leiab:  

https://www.estoniarussia.eu/publications/selected-and-supported-projects/ 
 

 

 
  Esimesed faktid ja projektide saavutused 

 
Esimese taotlusvooru projektipartnerid, kes 

alustasid tegevuste elluviimist pool aastat tagasi, on 

meiega jaganud huvitavaid fakte ja oma esimesi 

saavutusi. Peipsi järve angerjad, kaasaegne 

külmutuskeskus, noortelaager on vaid väike osa 

sellest, mida projektid meile rääkisid.  

 

Projekt on nagu inimene, kes elab oma ainulaadset 

elu alates sünnist ning avastab uusi üksikasju ja 

huvitavaid leide elutsükli eri etappides.  

Projektipartnerid on jaganud meiega avastamisväärt 

fakte ja oma saavutusi peale pooleaastast projektide 

elluviimist.  

 

ER1. SME ACCESS ER2. Common Peipsi 

2 

ER3 "Narva-

Ivangorod Castles 2" 

ER4 "River 

Promenades III" Total

Thematic Oblective

1. Business and SME 

development

6.Environmental 

protection, climate 

change mitigation and 

adaptation

1. Business and SME 

development

1. Business and SME 

development

Total project budget, EUR 5 050 000,00 5 199 139,00 6 220 180,14 4 431 000,00 20 900 319,14

Programme co-financing, EUR 4 039 721,80 4 256 923,73 3 993 499,99 3 907 184,20 16 197 329,72

Program co-financing by countries, EUR:

Estonia 1 424 800,00 2 059 611,80 2 493 061,29 1 657 184,20 7 634 657,29

Russia 2 614 921,80 2 197 311,93 1 500 438,70 2 250 000,00 8 562 672,43

Number of project beneficiaries:

Estonia 2 6 1 1 10

Russia 3 3 1 1 8

Total 5 9 2 2 18

Beneficiaries regions

Estonia Lõuna-Eesti Lõuna-Eesti Kirde-Esti Kirde-Esti

Russia Pskov region Pskov region Leningrad region Leningrad region

Statistics on Large Infrastructure ProjectsSuuremahuliste taristuprojektide statistika 
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2019.a. juunis viis projekt ER80 „ESTRUSEEL“ läbi 

esimese etapi kavandatud välitöödest Peipsi järvel. 

Pedaspää lahe angerja seireks kasutati väikseid 

füünivõrke. 21 püügiööl püüti ja analüüsiti 37 angerjat. 

Oli väga huvitav näha, et nende isendite seas olid kõik 

angerja eluetapid esindatud, mis tähendab, et 

piirkonnas on arvukalt taasasustatud angerjaid, kes on 

valinud Peipsi järve põhielupaigaks Võrtsjärve või teiste 

väiksemate järvede asemel, kus korraldatakse iga-

aastaseid taasasustamise programme.  

 

Noortelaager Obinitsas (Eesti) tõi kokku enam kui 40 noort Eesti ja Venemaa piirialadelt. 

Osalejad ärkasid garmonimuusika saatel, õppisid kodumaa geograafiat, ajalugu ja kultuuri, 

õppisid eesti ja vene keelt, proovisid traditsiooniliste meetoditega toiduvalmistamist. Projekt 

ER52 “Heritage Teaching” hoiab elus vanu traditsioone, jagades neid uutele põlvkondadele, 

sest noored on meie tuleviku lootus. 

 

 

 

 

 

 

Setomaa vana laut sai uue hingamise. Kaasaegne aiasaaduste töötlemise külmutuskeskus 

koondab Kagu-Eesti kohalikke aednikke. Projekti ER94 „Active Village“ poolt 

rekonstrueeritud vana mahajäetud laut pakub nüüd uusi võimalusi marjade, seente ja muude 

aiasaaduste külmutamiseks hilisemaks töötlemiseks. Kohalikud põllumehed saavad valmistada 

keediseid, mahlu ja muid kõrgema lisandväärtusega tooteid. 
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Projekti ER25 “NarvaWatMan” teatel teostatakse esimest korda jõe hüdroloogilise seire ajaloos 

kogu Narva jõe ristlõike vooluhulga mõõtmisi Narva linna hüdroloogiajaama (Eesti) all. 

Veeheidete üheaegne mõõtmine annab täpse ülevaate kogu Soome lahte siseneva toitainete 

koormusest. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Programmi lugu ühes videoklipis 
 

Mis on CBC programm? Kuidas jutustada ja 

tutvustada piiriülest koostöö programmi sõbrale 

või pereliikmele? 

Sajad leheküljed ja arvukalt dokumente, mis 

kirjeldavad Eesti-Vene piiriülese koostöö 

programmi olemust on nüüd kokku võetud 

ühes, vaid pooleteiseminutilises 

videoklipis. 

 

Kõigil on erinev lugu rääkida. Igal lool on erinev 

sihtkoht, mis pakub meile mitmesuguseid 

teadmisi, tundeid ja võib-olla juhatab uute 

seikluste juurde. 

 

Videoloo on loonud Tartu Kunstikool ning see on olnud meile põnev ja rikastav koostööretk. 

Vaata videot SIIT. 

 

Hoiame ühendust! 
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Peterburis toimuvad hindamiskomitee ja seirekomitee 
koosolekud 

 
19.-21.novembril k.a. toimuvad Peterburis, 

Venemaal Eesti-Vene piiriülese koostöö 

programmi asutuste töökoosolekud.  

19.nov leiab aset hindamiskomitee  

9.koosololek ning 20.-21.nov ühise 

seirekomitee 7. kohtumine. 

19. novembril hindamiskomitee 9. 

koosolek  

Koosoleku päevakord hõlmab arutelusid 

heakskiidetud suuremahuliste taristuprojektide täiendavatest rahastamisvõimalustest, samuti 

töötatakse välja ettepanekud, mis esitatakse Programmi ühisele seirekomiteele  20. – 21. nov. 

toimuval koosolekul kinnitamiseks.  

20.-21. novembril ühise seirekomitee koosolek 

Koosolekut juhatab Vene Föderatsiooni Majandusarengu ministeeriumi esindaja. 

Koosoleku päevakord on väga mitmekesine, hõlmates esimese taotlusvooru projektide lepingute 

sõlmimise protsessi ülevaadet, suuremahuliste taristuprojektide täiendavate 

rahastamistaotluste arutelu ja otsuseid, 2020.aasta tööplaani, info- ja kommunikatsiooniplaani, 

tehnilise abi eelarve kinnitamist ja järgmise programmiperioodi diskussioone. 

Samuti võetakse vastu otsus kolmanda taotlusvooru väljakuulutamise, kohaldatavate 

dokumentide ja ajakava kohta.  

Kavas on ka riikide delegatsioonide poolt sõlmitavad kokkulepped EL järgmise programmperioodi 

ettevalmistamise osas, sealhulgas ühise programmeerimise komitee loomise osas.  
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Tagasivaade Euroopa koostöö päevale 2019 

Enam kui 700 osalejat Eestist, Venemaalt ja 

Lätist, kes esindasid projekte, 

parterinstitutsioone, samuti üliõpilased ja pered 

ühinesid meiega kolmel erineval ettevõtmisel, et 

tähistada kaheksandat aastat toimuvat Euroopa 

koostöö päeva Eestis ja Venemaal.   

Ühendasime oma jõud teiste ENI CBC ja Interregi 

programmidega, et vaadata laiemalt piiriüleseid 

projekte, erinevaid lähenemisviise ja nende 

tulemusi ning samuti pöörasime tähelepanu 

koostöö sünergiale. 

Kõik ettevõtmised keskendusid eelkõige 

keskkonnakaitsele, taaskasutusele ja jäätmekäitlusele.  

Aitäh kõigile osalejatele väärtusliku panuse eest. 

Euroopa koostöö päeva ürituste ja fotogaleriidega saab tutvuda allolevate linkide kaudu. 

 7. septembril Pihkvas Venemaal   Capitalization Brunch and open-air exhibition. 

 21. septembril Tõravere observatooriumis Eestis  “Green Space Tour”. 

 25. septembril Peterburis Venemaal  “Nature as our common treasure”. 

 

Audiitorid tutvuvad Programmi reeglitega 

 

11.septembril 2019 korraldas ühine tehniline 

sekretariaat (ÜTS) Pihkvas, Venemaal seminari 

heakskiidetud ja juba tööd alustanud projektide  

audiitoritele, et tagada aruannete kvaliteetne kontroll 

ning pakkuda tuge programmi õigusliku raamistiku, 

juhenddokumentide ja programminõuetega 

tutvumisel. Audiitorid, samuti projekti- ja finantsjuhid 

näitasid üles suurt huvi seminari vastu.  

Vaatamata asjaolule, et sihtrühmaks olid Vene 

projektipartnerite audiitorid, olid infopäeval oodatud 

ka projekti- ja finantsjuhid. Kokku oli osalejaid 

ligikaudu 70 esindades 22 toetatud projekti.   

Seminaril tutvuti peamiste kriteeriumitega aruannete kontrollimiseks. ÜTS ja kontrolli 

kontaktpunkti esindaja Eestist Ruslan Prohhorenko tutvustasid programmi nõudeid, mida järgida  
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eelarve täitmisel, kulude abikõlblikkust ning teabevahetuse ja nähtavuse reegleid. eMS`i 

konsultant tutvustas eMS andmebaasi audiitoritele aruandluse kontrolliks. 

     

     

     

Osalejad näitasid üles suurt huvi seminari vastu  ning 93% vastanutest hindas seda 

suurepäraseks või väga heaks. Osalejad esitasid arvukalt praktilisi ja tehnilisi küsimusi, millele 

sekretariaat selgitusi andis. Seminari ettekanded, küsimused ja vastused avaldati Programmi 

kodulehel septembri lõpus KKK (FAQ) rubriigis. 
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Seminari fotogalerii on siin. 

Seminari ettekanded on avaldatud siin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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