
PROGRAMMIPIIRKOND
Eesti: Kirde-Eesti, Lõuna-Eesti, Kesk-Eesti; lähipiirkond: Põhja-Eesti
Läti: Latgale, Vidzeme; lähipiirkonnad: Riia linn ja Pieriga 

Venemaa: Leningradi oblast, Pihkva oblast, Peterburi linn

Kokku on 239 partnerit Eestist, Lätist ja Venemaalt
kaasatud 50 projekti elluviimisesse.

Ühine korraldusasutus
Läti Vabariigi keskkonnakaitse ja regionaalarengu ministeerium 
Peldu 25
LV-1494, Riia, Läti Vabariik

Ausekla 14 -3 
LV-1010, Riia, Läti Vabariik
Tel.: +371 6750 9520
Fax: +371 6750 9523
E-post: info@estlatrus.eu

Sõbra 56, 51013 Tartu
Tel.: +372 738 6011

Izmailovsky Prospect 14, Peterburi
Kontor 316,tel.: +7 812 325 83 51 (Peterburi linn)
Kontor 314A. tel: +7 812 325 51 84 (Leningradi oblast)

Ühise tehnilise sekretariaadi Pihkva harukontor (Venemaa)
Sovetskaja 60a, 4. korrus, Pihkva
Tel.: +7 81 12 79 40 54

Käesolev infomaterjal on koostatud Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi 2007-2013 rahalise 
abiga. Dokumendi sisu eest vastutab ainuisikuliselt Programmi ühine korraldusasutus ja mitte mingitel tingimustel ei saa tõlgendada dokumendi sisu 
Programmis osavate riikide ja Euroopa Liidu seisukohti peegeldavana. Euroopa naabrus - ja partnerlusinstrumendi Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö 
programm 2007-2013 toetab rahaliselt ühiseid arendustegevusi regiooni konkurentsivõime parandamiseks, kasutades ära regiooni potentsiaali ja 
soodsat asukohta Euroopa Liidu ja Vene Föderatsiooni vahelisel ristteel.

PROGRAMMIST
Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programm (Programm) viiakse 
ellu Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi 2007-2013 
raames. 

Strateegiline eesmärk - edendada ühiseid arendustegevusi regiooni konkuretsi-
võime parandamiseks, kasutades ära regiooni potentsiaali ja soodsat asukohta 
Euroopa Liidu ja Vene Föderatsiooni vahelisel ristteel. 

Programmi konkreetne eesmärk - muuta laiem piiriala elustandardi ja investeeri-
miskliima parendamiseke suunatud tegevustega nii selle elanikele kui ka ettevõtetele 
atraktiivseks kohaks.

PRIORITEEDID

     - Ühised väljakutsed:

Meede 2.1 Ühised keskkonna- 
ja looduskaitsealased 
tegevused;
Meede 2.2 Ajaloo - ja kultuuri-
pärandi säilitamine, kohalike 
traditsiooniliste oskuste 
toetamine;
Meede 2.3 Energiakasutuse 
parendamine ja
taastuvenergiaallikate
edendamine.

      - Inimestevahelise 

koostöö edendamine:
Meede 3.1 Kohaliku 
algatuse arendamine, 
kohalike ja regionaalsete 
võimuorganite haldussuut-
likkuse tõstmine;
Meede 3.2 Koostöö 
kultuuri, spordi, hariduse, 
sotsiaal ja tervishoiu 
valdkonnas.

PROJEKTID

1. avatud taotlusvoor - 25 toetuslepingut sõlmitud aastatel 2011-2012
2. piiratud taotlusvoor - 20 toetuslepingut sõlmitud 2013. aastal
Suuremahulised projektid - 5 toetuslepingut sõlmitud aastatel 2012-2013

Ühine tehniline sekretariaat

Ühise tehnilise sekretariaadi Tartu harukontor (Eesti)

Ühise tehnilise sekretariaadi Peterburi harukontor (Venemaa)

www.estlatrus.eu

TWITTER: @ ESTLATRUS_ENPI

Eesti - Läti - Vene
piiriülese koostöö

programm... 
... turvalisemad teed...
... puhtamad veed... 

... tervemad inimesed...
... ühised kultuuriüritused...

... kaasaegsed IKT teenused... 
... uued turismimarsruudid... 
... rohelisemad piirkonnad... 

... uued sportimisvõimalused...... uued sportimisvõimalused...

- esitletud juhtpartner ja programmi prioriteet
I - Sotsiaalmajanduslik areng / II - Ühised väljakutsed / III - Inimestevahelise koostöö edendamine

III I

II

      - Sotsiaalmajanduslik 

areng:
Meede 1.1 Sotsiaalmajandusli-
ku arengu soodustamine ja 
ettevõtluse ning ettevõtlikkuse 
edendamine;
Meede 1.2 Transport,
logistika ja
kommunikatsioonilahendused;
Meede 1.3 Turismi 
arendamine.
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KONTAKTID

JūrmalaJūrmala

Kokku on 239 partnerit Eestist, Lätist ja Venemaalt
kaasatud 50 projekti elluviimisesse.

- esitletud juhtpartner ja programmi prioriteet
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