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Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 (Programm) eesmärk on
edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni
vahel.

Newsletter of the Estonia-Russia Cross Border Cooperation Programme
Programmi rakendatakse Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendi raames
(ENI)
keskendudes
abikõlblikele
aladele
mõlemal
pool
piiri.
Eesti-Vene programmi kaasrahastavad Euroopa Liit, Eesti Vabariik ja Venemaa
Föderatsioon ning selle kogumaht on 34,2 miljonit eurot.
Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi ettevalmistused algasid 2013.a.
juunis, mil toimus esimene ühise programmeerimiskomitee koosolek. EestiVene programmi ühine rakenduskava 2014-2020 kiideti heaks Eesti Vabariigi
valitsuse ning Vene Föderatsiooni valitsuse poolt 2015.a juunis, millele järgnes
dokumendi heakskiit Euroopa Komisjoni poolt 2015.a. detsembris.

Programmil on kolm strateegilist eesmärki:
EESMÄRGID JA
PRIORITEEDID

❖ Majandusliku ja sotsiaalse arengu edendamine mõlemal pool ühist piiri;
❖ Ühiste probleemidega tegelemine keskkonna, rahvatervise, ohutuse ja
turvalisuse valdkonnas;
❖ Inimeste, kaupade ja kapitali liikumistingimuste ja –viiside parandamine.
Strateegilisi eesmärke toetavad kolm temaatilist eesmärki (TE)
❖ Ettevõtluse ja VKE-de areng (TE1)
❖ Keskkonnakaitse, kliimamuutuste
kohandumine (TE6)
❖ Kohaliku

ja

piirkondliku

hea

leevendamine

valitsemistava

ja

nendega

toetamine

(TE5)

Temaatilised eesmärgid omakorda toetavad iga strateegilise eesmärgi
konkreetseid valdkondi.

o

TE1 Ettevõtluse ja VKE-de areng
VKE-de arengu ja ettevõtluse kasvu toetamine, luues piiriüleseid
ärikontakte ja arendades teenuseid ja tooteid

o

VKE-de konkurentsivõime suurendamine ja ettevõtluse edendamine,
aidates
kaasa
koostööle
avaliku,
eraning
teadusja
arendustegevuste sektori vahel

o

Ettevõtluskeskkonna edendamine ettevõtluse toetusmeetmete ja
taristu arendamise kaudu
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o
o

TE5 Kohaliku ja piirkondliku hea valitsemistava toetamine
Kohalike ja piirkondlike asutuste ja nende allüksuste koostöö
edendamine
Kohalike ja piirkondlike kogukondade vahelise koostöö edendamine

TE6 Keskkonnakaitse, kliimamuutuste leevendamine ja
nendegaofkohandumine
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o Ühiste loodusvarade bioloogilise mitmekesisuse suurendamine
o Ühise veevara kvaliteedi parandamine vähendades selle
saastekoormust (sh reoveekäitlusrajatiste, majapidamis- ja
tööstusjäätmete käitluse ja asjakohaste rajatiste parandamine) ja
põllumajandussektori põhjustatud saaste vähendamise teel
o Keskkonnakaitsealase teadlikkuse suurendamine ja
energiaressursside tõhusam kasutamine
o Ühistegevuste edendamine riskijuhtimise ja
keskkonnakatastroofidega toimetuleku valmisoleku vallas
Temaatiliste eesmärkide 1 ja 6 all rahastatakse projekte nii avatud
taotlusvoorudes kui ka suuremahuliste projektide kaudu. Temaatilise
eesmärgi 5 all rahastatakse projekte vaid avatud taotlusvoorudes.

PROGRAMMIPIIRKOND

Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020 toetab piiriüleseid
koostööprojekte, mis viiakse ellu ainult programmi alal (alloleval kaardil
sinisega märgitud ala).
Programmi ala pindala on kokku 174 945,8 km2, millest 4 333 13 km2
moodustab programmialaga külgnev ala. Kokku kuulub alast 32 298 km2
Eestile ja 142 647,8 km2 Venemaale.
Programmipiirkond jääb Läänemere idapoolsesse ossa ja hõlmab kaht
territooriumi: Eesti lõuna-, põhja- ja idaosa ning Venemaa Föderatsiooni
loode piirkond, sh Peterburi linn.
Tuumregioonid
Programmipiirkond hõlmab järgnevaid NUTS III
(statistiliste territoriaalüksuste nomenklatuur)
piirkondi või ekvivalentseid tuumregioone:
Eesti: Kirde-Eesti, Lõuna-Eesti, Kesk-Eesti
Venemaa: Peterburi, Leningradi ja Pihkva
oblastid
Külgnev piirkond
Programmipiirkond hõlmab Põhja-Eesti regiooni
(sh Tallinn) Eestis kui külgnevat piirkonda. Külgnevat piirkonda on lubatud
kaasata ainult temaatiliste eesmärkide 1 ja 6 korral.
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