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Projektu atbilstība 

Atbalsta saņēmējiem un projekta partneriem (to juridiskajai adresei) ir jāatrodas Program-
mas teritorijā. Programmas finansējums līdz 20% apmērā var tikt izmantots, lai segtu 
izdevumus, ko veikuši projektu partneri no pieguļošajām teritorijām Igaunijā un Latvijā. 
Katrā projektā ir jābūt iesaistītiem vismaz diviem partneriem, un vismaz vienam projekta 
partnerim ir jāatrodas Programmas teritorijā Krievijas Federācijā.

Liela mēroga projekti

Liela mēroga projekti (turpmāk “LMP”) ir stratēģiski investīciju projekti, kas veicina sociāli 
ekonomisko attīstību visā pārrobežu teritorijā un tiem ir spēcīgs politiskais atbalsts valsts 
līmenī. 

LMP:

ir tieši saistīts ar Programmu un tās prioritātēm; 	
ir būtiska nozīme Programmas attiecīgās teritorijas attīstībā;	
ir skaidra pārrobežu ietekme; 	
ir saskaņoti ar valsts/reģionālās attīstības stratēģijām;	
ir atbalsts no valsts/reģionālā līmeņa iestādēm abās robežas pusēs; 	
projekta rezultāti ir ilgtspējīgi;	
atbalsta saņēmējs ir skaidri identificēts kā vienīgais, ka	 s var īstenot attiecīgo LMP. 

LMP Programmas finansējums ir 26 096 744 eiro. Igaunijas valdība LMP ir piešķīrusi  
papildu finansējumu 9 081 558 eiro apmērā. 

Liela mēroga projektu atbilstības noteikumi: 

LMP tiek izvēlēti un līgumi tiek noslēgti tiešā lēmuma pieņemšanas procedūrā; 	
privātām juridiskām personām ir tiesības piedalīties LMP izpildot programmas noteiktos 	
līdzfinansējuma ierobežojumus;
partneri var atrasties ārpus programmas teritorijas, bet LMP pasākumiem ir jānorisinās 	
programmas teritorijā;  
LMP ir tieši saistīti ar programmu un atbilst tās I vai II prioritātei;	
LMP projektu finansējuma lielums ir virs 2 miljoniem eiro; 	
programmas piešķirtais finansējums LMP nepārsniedz 90% no kopējām izmaksām. 	

Lai iegūtu vairāk informācijas 
par Igaunijas – Latvijas – Krievijas programmu, lūdzu apmeklējiet 
programmas mājas lapu www.estlatrus.eu vai sazinieties ar mums:

Apvienotais Tehniskais Sekretariāts
Ausekļa iela 14 - 3 (3. stāvs)
LV-1010, Rīga, Latvija
Tel.: +371 6750 9520
Fakss: +371 6750 9523
E-pasts: info@estlatrus.eu

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

Filiāle Jõhvi
Pargi 27, 41537 Jõhvi, Igaunija
Tel.: +372 339 5609

Filiāle Sanktpēterburgā 
Izmailovskij prospekts 14, Sanktpēterburga, Krievija
Birojs 316, tel.: +7 812 325 83 51 (Sanktpēterburga)
Birojs 314A, tel.: +7 812 325 51 84 (Ļeņingradas apgabals) 

Filiāle Pleskavā 
Sovetskaja iela 60a, 4. stāvs, Pleskava, Krievija
Tel.: +7 81 12 79 40 54
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Igaunijas – Latvijas – Krievijas 
Pārrobežu sadarbības programma 
Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013

“Šī publikācija ir izdota ar Eiropas Savienības finansiālu 
atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Igaunijas-
Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 
apvienotā vadošā iestāde un tas neatspoguļo Eiropas 
Savienības oficiālo viedokli.”



Par programmu

Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta (EKPI) ietvaros tiek īstenota 
Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2007. – 2013. gadam 
(turpmāk „Programma”).

Programmas mērķis

Programmas plašākais stratēģiskais mērķis ir veicināt kopējus, uz attīstību vērstus pasākumus, 
lai uzlabotu reģiona konkurētspēju un izmantotu tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu 
krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Specifiskais mērķis ir padarīt plašāku robežas teri-
toriju par pievilcīgu vietu gan tās iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem, veicot dažādus pasākumus 
vietējo iedzīvotāju labklājības un investīciju klimata uzlabošanai.

Finansējums

Programma finansē projektu pasākumu kopumu, kam ir izteikts pārrobežu raksturs. Program-
mas līdzfinansējuma likme projektiem ir līdz 90% no attiecināmajiem izdevumiem. Mazo un 
vidējo uzņēmumu gadījumā programmas līdzfinansējums ir līdz 50% no attiecināmajiem izde-
vumiem. 

Budžets (eiro)

Kopējais Programmas budžets 71 688 002 eiro tiek finansēts no šādiem avotiem:

Igaunijas valdība ir piešķīrusi papildu finansējumu 9 081 558 eiro apmērā liela mēroga 
pārrobežu projektu realizēšanai, kuros iesaistīti partneri no Igaunijas un Krievijas.

Programmas teritorija

Igaunija: Kirde-Eesti, Lõuna-Eesti, Kesk-Eesti, (Põhja-Eesti kā pieguļošā teritorija);
Latvija: Latgale, Vidzeme, (Rīga un Pierīga kā pieguļošās teritorijas);
Krievija: Ļeņingradas apgabals, Pleskavas apgabals, Sanktpēterburga.

Programmas prioritātes

Konkursa uzsaukumi

Apvienotā vadošā iestāde regulāri izsludina Programmas projektu konkursu uzsaukumus.

Kas var pieteikties

Atbalsta saņēmēji un projektu partneri var būt:
nacionālās, reģionālās un pašvaldību iestādes;•	
apvienības, ko izveidojušas viena vai vairākas nacionālās, reģionālās vai pašvaldību •	
iestādes;
sabiedriskajām organizācijām līdzvērtīgas (jebkura juridiska persona, ko reglamentē •	
publiskās vai privātās tiesības);
apvienības, ko izveidojusi viena vai vairākas organizācijas, ko reglamentē publiskās •	
tiesības;
NVO un citas bezpeļņas organizācijas;•	
izglītības iestādes (skolas, pirmsskolas iestādes, augstskolas, institūti, universitātes, •	
u.c.);
mazie un vidējie uzņēmumi (tikai I prioritātes ietvaros un uz īpašiem nosacījumiem).•	

Detalizēti nosacījumi par partneru atbilstību atrodami Vadlīnijās projektu iesniedzējiem.
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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 

Eiropas Savienības finansējums  
47 774 729 eiro

Krievijas Federācijas finansējums 
15 909 000 eiro

Līdzfinansējums, ko nodrošina ES dalībvalstis 
tehniskajai palīdzībai 
1 635 900 eiro

Atbalsta saņēmēju un partneru līdzfinansējums 
projektiem 6 368 373 eiro

I prioritāte - 
Sociālekonomiskās 
attīstības  
veicināšana:

1.1. Sociālekonomiskās 
attīstības sekmēšana 
un uzņēmējdarbības un 
uzņēmumu dibināšanas 
veicināšana;
1.2. Transporta, 
loģistikas un sakaru 
risinājumi;
1.3. Tūrisma attīstība.

II prioritāte -  
Kopējie izaicinājumi:

2.1. Kopīgas darbības, 
kas vērstas uz vides 
un dabas resursu 
aizsardzību;
2.2. Kultūras un 
vēsturiskā mantojuma 
saglabāšana un 
veicināšana, vietējo 
tradicionālo prasmju 
atbalstīšana;
2.3. Energoefektivitātes 
uzlabošana.

III prioritāte - 
Cilvēku savstarpējās 
sadarbības 
veicināšana:

3.1. Vietējas 
iniciatīvas attīstība, 
paaugstinot vietējo un 
reģionālo pašvaldību 
administratīvo 
kapacitāti;
3.2. Sadarbība kultūras, 
sporta, izglītības, 
sociālās aprūpes un 
veselības aprūpes jomās.


