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Abikõlblikud projektid 

Taotlejad ning projektipartnerid peavad asuma (omama juriidilist aadressi) programmi
piirkonnas. Programmist eraldatavatest vahenditest võib kuni 20% kasutada Eesti Vabariigis 
ja Läti Vabariigis lähipiirkondadest pärit projektipartnerite kulutuste rahastamiseks. Igasse 
projekti peab olema kaasatud vähemalt kaks projektipartnerit, kellest vähemalt üks 
projektipartner peab asuma Eesti Vabariigi ja/või Läti Vabariigi programmipiirkonnas ning 
üks projektipartner Vene Föderatsiooni programmipiirkonnas.  

Suuremahulised projektid 

Suuremahulised piiriülesed projektid (large scale projects ehk edaspidi tekstis “LSP”) on 
strateegilised investeeringutele orienteeritud projektid, mis panustavad kogu piiri regiooni 
sotsiaalmajanduslikku arengusse ning omavad tugevat poliitilist toetust riiklikul tasandil. 

Suuremahuline projekt peab vastama järgmistele kriteeriumidele:
on otseselt seotud programmi ja selle prioriteetidega;  	
on ülioluline vastava programmipiirkonna arenguks;  	
omab selget  piiriülest mõju;	
on investeeringutele orienteeritud;	
on vastavuses riiklike/regionaalsete arengustrateegiatega;  	
omab tugevat toetust mõlemal pool piiri;	
lõpptulemused on jätkusuutliku iseloomuga; 	
taotleja on selgelt määratletud kui ainus, kes saab vatsava 	 LSP tegevusi ellu viia. 

Programmipoolne rahastus LSP`dele on 26 096 744 EUR. Täiendava kaasrahastusena on 
ettenähtud 9 081 558 EUR Eesti riigi eelarvest.

Abikõlblikkuse kriteeriumid suuremahulistele projektidele

Suuremahulised projektid valitakse välja väljaspool avatud taotlusvoore;	
Eraõiguslikud juriidilised isikud on abikõlbulikud osalemaks 	 LSPs programmi poolse 
piiratud kaasrahastuse määraga; 
Partnerid võivad asuda väljaspool programmipiirkonda, kuid kõik 	 LSP tegevused peavad 
toimuma programmipiirkonnas; 
LSPd	  on otseselt seotud programmiga ning sobituvad prioriteet I või prioriteet II alla;
Projekti maht on üle 2 MEUR;	
Programmipoolne toetuse maht projektile ei ületa 90% projekti abikõlblikest 	
kogukuludest.

Täiendav informatsioon EestiLätiVene programmist aadressil 
www.estlatrus.eu või alljärgnevatel kontaktidel:

Ühine tehniline sekretariaat 
Ausekļa 14 -3 (3. korrus)
LV1010, Riia, Läti Vabariik
Tel.: +371 6750 9520
Fax: +371 6750 9523
Epost: info@estlatrus.eu

Ühise tehnilise sekretariaadi harukontor Tartus
Sõbra 56, 51013 Tartu, Eesti Vabariik
Tel.: +372 738 6011

Ühise tehnilise sekretariaadi harukontor Jõhvis
Pargi 27, 41537 Jõhvi, Eesti Vabariik
Tel.: +372 339 5609

Ühise tehnilise sekretariaadi harukontor Peterburis
Izmailovsky Prospekt 14, 6, Peterburg, Vene Föderatsioon
Kabinet 316    Tel.: +7 812 325 83 51 (Peterburi linna harukontor)
Kabinet 314A  Tel.: +7 812 325 51 84 (Leningradi oblasti harukontor)

Ühise tehnilise sekretariaadi harukontor Pihkvas
Sovetskaya 60a, 4 korrus, Pihkva, Vene Föderatsioon
Tel.: +7 81 12 79 40 54
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Euroopa naabrus – ja partnerlusinstrumendi 
EestiLätiVene 
piiriülese koostöö programm  2007-2013

„See trükis on valminud EL kaasrahastamisel. Trükise sisu 
eest vastutab täielikult  ENPI EestiLätiVene piiriülese 
koostööprogrammi korraldusasutus. Trükises esitatud seisu
kohti ei saa käsitleda Euroopa Liidu ametlike 
seisukohtadena“. 



Programmist

EestiLätiVene piiriülese koostöö programmi (tekstis edaspidi „programm“) rakendamine 
toimub Euroopa naabrus– ja partnerlusinstrumendi 2007 – 2013 raames.

Programmi eesmärgid

Programmi strateegiline eesmärk on edendada ühiseid arendustegevusi regiooni 
konkurentsivõime parandamiseks, kasutades ära regiooni potentsiaali ja soodsat asukohta 
Euroopa Liidu ja Vene Föderatsiooni vahelisel ristteel. Programmi konkreetne eesmärk on 
muuta laiem piiriala elustandardi ja investeerimiskliima parendamisele suunatud tegevustega 
nii selle elanikele kui ka ettevõtetele atraktiivseks kohaks. 

Rahastamine 

Programmist rahastatakse projektitegevusi, millel on puhtalt piiriülene iseloom. Programmi
poolne toetuse määr on kuni 90% projekti abikõlblikest kuludest. Projektis osaleva erapartneri 
puhul on programmist eraldatava kaasrahastuse määr kuni 50% asjaomase projektipartneri 
abikõlblikest kogukuludest.  

Programmi eelarve

Programmi kogumaht 71 688 002 EUR on finantseeritud järgmistest allikatest: 

Täiendavalt eraldatakse Eesti riigi eelarvest 9 081 558 EUR suuremahuliste piiriüleste projek
tide elluviimiseks, mis hõlmavad partnereid Eestist ja Venemaalt.

Programmipiirkond

Eesti: KirdeEesti, LõunaEesti, KeskEesti; lähipiirkond: PõhjaEesti;
Läti: Latgale, Vidzeme; lähipiirkond: Riia linn ja Pieriga;
Venemaa: Leningradi oblast, Pihkva linn, Peterburi linn.

Programmi prioriteedid

Taotlusvoorud

Taotlusvoorud kuulutatakse välja programmi ühise korraldusasutuse poolt. 

Kes võivad taotleda 

Taotlejad ja projektipartnerid võivad olla järgmised:
Riiklikud, regionaalsed või kohalikud võimuorganid;	
Ühe või mitme riikliku, regionaalse või kohaliku võimuorgani poolt asutatud 	
assotsiatsioon/liit; 
Avaliku sektoriga võrdsustatud asutus (mistahes avalikõiguslik või eraõiguslik juriidiline 	
isik);
Alapunktis 3 määratletud ühe või enama avaliku-õigusliku organi moodustatud 	
assotsiatsioonid/liidud; 
Valitsusvälised organisatsioonid ja teised mittetulundusühendused; 	
Haridusasutused (koolid, lasteaiad, kolledžid, instituudid, ülikoolid);	
Väikese ja keskmise suurusega ettevõtted (vaid I  prioriteedi raames).  	

Üksikasjalikuma info taotlejate, projektipartnerite abikõlblikkuse kohta leiab programm
dokumendist ning juhendmaterjalist toetuse taotlejatele (Guidelines for Grant Applicants).
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European Community contribution  
47 774 729 EUR 

Russian Federation funding  
15 909 000 EUR 

Co-financing ensured by the Member States to the 
Technical Assistance  
1 635 900 EUR 

National public co-financing for the projects  
6 368 373 EUR 

Euroopa Liidu panus  
47 774 729 EUR

Vene Föderatsiooni rahastus
15 909 000 EUR

Kaasrahastus programmis osalevatelt liikmesriikidelt 
tehnilise abi eelarvesse
1 635 900 EUR

Toetuse saajate/projektipartnerite kaasrahastus 
projektidele 6 368 373 EUR

I – Sotsiaal
majanduslik areng:

Meede 1.1 
Sotsiaalmajandusliku 
arengu soodustamine  
ja ettevõtluse ning
ettevõtlikkuse  
edendamine; 
Meede 1.2 
Transport, logistika ja 
kommunikatsiooni
lahendused;
Meede 1.3
Turismi arendamine.

II – Ühised väljakutsed:

Meede 2.1 
Ühised keskkonna ja  
looduskaitsealased  
tegevused; 
Meede 2.2 
Ajaloo ja kultuuripärandi 
säilitamine, kohalike 
traditsiooniliste oskuste 
toetamine;
Meede 2.3 
Energiakasutuse 
parendamine ning 
taastuvenergia allikate 
edendamine. 

III – Inimesteva
helise koostöö  
edendamine:

Meede 3.1 
Kohaliku algatuse 
arendamine, kohalike 
ja regionaalsete 
võimuorganite 
haldussuutlikkuse 
tõstmine;
Meede 3.2 
Koostöö kultuuri, 
spordi, hariduse, 
sotsiaal ja 
tervishoiuvaldkonnas.


