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2. piiratud taotlusvooru heakskiidetud projektide väiksemate  muudatuste sisse viimise etapp on peatselt 

lõpusirgele jõudmas. Selle raames toimusid konsultatsioonid toetusesaajatele Eestis, Lätis ja Venemaal. 
Esimesed lepingud on kavas sõlmida märtsi alul.  

  

4. ENPI piiriüleste koostöö programmide infojuhtide kohtumine toimus 13.-14. veebruaril 2013 a. 

Brüsselis. Kohtumise põhitähelepanu oli suunatud programmide seni saavutatud ja järgneva kahe aasta 

jooksul saavutatavate tulemuste nähtavaks muutmisele ja turundamisele. Kohtumise korraldas ENPI 

INTERACT projekt, kes ühtlasi andis põhjaliku ülevaate omapoolsest analüüsist programmide 

olemasolevatest teabeedastusega seonduvatest dokumentidest. Arutati viise, kuidas tugevdada 

teabeedastuse komponenti tulevastes projektitaotlustes.  

Kohtumise raames tutvustati infojuhtidele professionaalset  kapitaliseerimise teema käsitlust, mis näeb 

ette programmide ja projektide saavutatud koondtulemuste kui kapitali kasutamist. Kapitaliseerimist 

tutvustati kui vahendit, et luua siirdatav väärtus saavutatud tulemustest järgnevaks 

programmperioodiks.   

Kõneldi uuendustest ja täiendustest KEEP andmebaasis ning ettevalmistustest Euroopa Koostöö 

Päevaks 2013 ja ENPI Infokeskuse tegevusest. 

 

Praktiline juhend suuremahuliste projektide toetusesaajatele ja partneritele tagamaks tõhus 

korraldus projektide elluviimisel on hiljuti saanud heakskiidu ning avaldatud programmi kodulehel. 
Samuti on ajakohastatud 1. ja 2. taotlusvooru toetatud projektidele suunatud praktiline juhend  
ning avaldatud kodulehe vastavas alajaotuses. Üksikasjalikuma info, täienduste ja eelseisvatele  
üritustele registreerumiseks palun külastage programme kodulehekülge www.estlatrus.eu  

 

 

Kuupäev 
 

Sündmus Toimumiskoht 

20. märts  Kapitaliseerimise ja infovahetuse seminar Valga, Eesti 

26. märts  Kapitaliseerimise ja infovahetuse seminar Peterburg, Venemaa 

  4. aprill  Hanketeemaline seminar   Riia, Läti 

18. aprill  Hanketeemaline seminar   Tartu, Eesti 

23.-24. aprill  Seminar 2. taotlusvooru toetusesaajatele ja partneritele  Pihkva, Venemaa 

  7.- 8. mai  Seminar 2. taotlusvooru toetusesaajatele ja partneritele Rezekne või Balvi, Läti 

23.-24. mai  Seminar 2. taotlusvooru toetusesaajatele ja partneritele Rakvere, Eesti 

10.-11. juuni           Programmi aastaüritus Sigulda, Läti  

 

NB! Palume tähele panna, et seminari aegades võib ette tulla mõningasi muudatusi! 
 

Teie ühine tehniline sekretariaat 

4. ENPI piiriüleste koostöö programmide infojuhtide kohtumine  

Suuremahuliste projektide praktiline juhend on saanud heakskiidu 

 

 

Esialgne ajakava programmi üritustest: esimene poolaasta 2013  

 

2. piiratud taotlusvooru toetuslepingute sõlmimine läheneb 

 

http://www.estlatrus.eu/

