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Euroopa koostöö päev 2013 aitas kaasa projektide nähtavusele
Eesti-Läti-Vene programm tähistas Euroopa koostöö päeva 2013 arvukate ettevõtmistega. Ühtekokku
korraldati 14 üritust programmist toetatud 15 projekti poolt.
Ettevõtmised jätkusid ka oktoobris. „Common Peipsi“ projekt avas oma esimese infrastruktuuriobjekti
Eestis – Räpina sadama. Sündmus leidis kajastamist Eesti Televisioonis. Projekt „E-archive“ korraldas
näituse „Riia Tehnikaülikooli digitaliseeritud dokumentaalne pärand Läti riiklikest arhiividest“. Heakorratööd, mis
organiseeritud projekti „Aqua Life“ poolt, aitasid partnerite aktiivsel osalusel kaasa piiriregiooni
keskkonnatingimuste parandamisele.
Euroopa koostöö päevale pühendatud ettevõtmised tõid kokku kohalikke elanikke erinevatest vanusegruppidest
ja ametikohtadelt kogu programmi territooriumilt.
Euroopa koostöö päeva raames toimus ka fotokonkurss "Put Your Project in the Headline", mille korraldas
ENPI Infokeskus koostöös INTERACT ENPI projektiga. Konkurss sai suure tähelepanu osaliseks ning selles
aktiivselt osalenud Eesti-Läti-Vene programmi projektid leidsid tunnustust ja äramärkimist. Võistluse esimeses
voorus oli projekti „EstRusForTour-2“ jäädvustus 10 parima foto hulgas, mis valiti välja ENPI Infokeskuse
professionaalsete ekspertide poolt. Kokku osales teises voorus „Publiku auhind“ 14 fotot, mis oli esitatud
projektide CCB, CROSSBO ACTIVE, AAC, LSG Development, Via Hanseatica, E-archive, Green Man koostöös
programmi ühise tehnilise sekretariaadiga (ÜTS), EstRusForTour-2, Tour ja ÜTS poolt.

7 ENPI programmi kohtusid kogemuste vahetamiseks Lilastes Lätis
Vene, Valgevene ja Ukraina kui EL välispartnerite osalusega 7 piiriülese koostöö programmi
rakendusasutused osalesid 8. oktoobril k.a. Lilastes Lätis peetud aastakohtumisel. Kõigi programmide
esindajad – projektijuhid, finantsjuhid ja infojuhid, tutvustasid oma programmide hetkeseisu ning vahetasid
kogemusi programmide elluviimisest, sh. projektide paikvaatlustest, aruandlusest ning välisekspertide
kaasamisest projektide järelvalves, riskihindamise ja projektitulemuste analüüsist ning programmi sulgemisest.
Ühiste tehniliste sekretariaatide ja Karelia ENPI programmi korraldusasutuse juhid jagasid oma praktikat
tegevuste elluviimiseks seatud tähtaegade järgimisest ning arutasid võimalusi, mis aitaks jälgida kavandatud
ajakavast kinnipidamist eelkõige infrastruktuuri komponendiga projektide puhul, arutasid projektide elluviimisel
tekkinud säästude planeerimist ja selle võimalikku kasutamist ning viise projektijuhtimise meeskondade
suutlikkuse tõstmiseks.

Peterburis Venemaal toimus hangetealane seminar
22. oktoobril toimus Peterburis Venemaa toetatud projektide juhtpartneritele ja partneritele suunatud
hangetealane seminar. Enam kui 60-le osalejale Eestist, Lätis ja Venemaalt tutvustati üht tähtsaimat ja
keerukaimat teemat – Vene Föderatsiooni riigihangete seadust. Kompetentsete lektorite ettekannetes
kõneldi Vene föderaalseadusest 223-FZ ja erisustest kehtiva föderaalseaduse 94-FZ ja 2014. aastast jõustuva
seaduse 44-FZ vahel.

Arengud Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi ettevalmistuses
Tulevase Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi ühise programmeerimiskomitee 2. koosolek peeti 16.
oktoobril Tallinnas, kus osalesid Eesti ja Vene riigiasutuste, Euroopa Komisjoni ning INTERACT ENPI projekti
esindajad. Kohtumine oli oluline samm edasi programmi ettevalmistamise protsessis. Kohtumisel
otsustati kavandatava Eesti-Vene programmi ühise korraldusasutuse ja ühise tehnilise sekretariaadi peakontori
asukohamaa, milleks on Eesti Vabariik ning sekretariaadi harukontorite asutamine Venemaale. Üksmeel
saavutati ka programmi piirkonna osas, milleks on Pihkva oblast, Leningradi oblast ja Peterburi linn Venemaal
ning Eestist Lõuna-Eesti, Kirde-Eesti, Kesk-Eesti ja Põhja-Eesti piirkonnad.

Teie ühine tehniline sekretariaat

