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20 uut projekti on peatselt alustamas tegevust

2013.aasta

14. jaanuaril sai Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi ühine korraldusasutus

positiivse tagasiside Euroopa Komisjoni arengu ja koostöö peadirektoraadilt, mis puudutab 20
projektitaotlust, mis programmi ühise seirekomitee poolt 2012. aasta detsembris toimunud koosolekul
heaks kiideti.
Euroopa Komisjon on nõustunud programmi seirekomitee otsusega, mistõttu on kõik 20
projektitaotlust saanud heakskiidu toetuslepingute sõlmimiseks peale väiksemate muudatuste
sisse viimist vastavalt seirekomitee otsusele. Nagu Euroopa Komisjoni kirjas märgitud, on see väga
oluline tulemus ning
peagi allkirjastatavad toetuslepingud peavad muutuma läbi toetuse saajate
käegakatsutavateks tulemusteks programmi alal.
18. jaanuaril edastati ametlikud kirjad hindamisprotsessi tulemustest heakskiidetud projektide
juhtpartneritele. Järgneva 15 päeva jooksul informeeritakse projektitaotlejaid, kelle projekt teises
taotlusvoorus toetust ei leidnud.

Taristu arendamine Läti – Vene piiril

2012.aasta lõpus

allkirjastati Riias toetusleping ENPI Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi ja

Läti riigi aktsiaseltsi “Riigi Kinnisvara“ (Läti) vahel 5,8 miljoni euro suuruse toetuse eraldamiseks.

Suuremahulisse

projekti

„Vientuli

piiriületuspunkti

rekonstrueerimine

ja

Brunishevo

piiriületuspunkti korrastamine“ on Venemaalt kaasatud Venemaa Föderatsiooni riigipiiri korraldamise
föderaalne agentuur „Rosgranitsa“ ja föderaalne riigieelarveline asutus „Rosgrantroy“. Projekt panustab
infrastruktuuri arendamisse kahes Läti-Vene piirpunktis, tõstes seeläbi Vientuli/Ludonka ja
Pededze/Brunishevo piirikontrollpunktide kvalitatiivset ja kvantitatiivset võimekust, et need
juba lähitulevikus toimiksid täielikult funktsioneerivate multilateraalsete kontrollpunktidena.

2012. a detsembris toimus Programmi kuues ühise seirekomitee koosolek

Programmi

kuues ühise seirekomitee koosolek peeti Riias (Läti) 13.-14. detsembril 2012, kus ühine

seirekomitee kinnitas projektide teise taotlusvooru teise etapi hindamistulemused ning samuti nimekirja
projektidest, mis on soovitatud programmi poolt rahastada.

Koosolekul

kinnitati ka programmi tööd reglementeerivad dokumendid 2013. aastaks: iga-

aastane tööplaan, info- ja nähtavuse tööplaan, tehnilise abi eelarve. Ühise seirekomitee liikmetele anti
põhjalik ülevaade programmi elluviimise hetkeseisust ning 2012. aastal toimunud suurematest
üritustest. Üksikasjalikum info ja faktid ettevõtmistest on kajastatud Programmi infolehe eriväljaandes.

Kohtumisel

tutvustati programmi üritusi, mis on kavas 2013. aastal ellu viia: aastaüritus on sel

korral pühendatud turismiarengu teemadele ning leiab aset 10. – 11. juunil Siguldas (Läti) ja
Euroopa Koostöö Päev on taas kavandatud toimuma 21. septembril k.a.
Täiendav info
planeeritavatest üritustest avaldatakse programmi kodulehel www.estlatrus.eu veebruaris.

Teie ühine tehniline sekretariaat

