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2016. aasta Euroopa linnade seisundi aruanne —
«Linnad näitavad teed parema tuleviku suunas»
Uues aruandes võrreldakse linnade tegevuse tulemuslikkust
ning esitatakse näiteid häid tulemusi andnud poliitikast, et
aidata linnadel üksteiselt õppida.
Euroopa Komisjoni regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraadi ning
ÜRO Elukeskkonna Programmi koostöö tulemusel on valminud
põhjalik 2016. aasta aruanne Euroopa linnade seisundist, kus
selgitatakse, kuidas saavad Euroopa linnade ainulaadsed omadused
aidata ellu viia ELi tööhõive ja majanduskasvu, rände ja kliimameetmetega seotud
prioriteete.
2016. aasta aruanne tugineb ainulaadsele linnastatistika kogumile, kus esitatakse
demograafilise, majandus- ja sotsiaalalase statistika süvaanalüüs. Aruandes kasutatakse
ka erinevaid kättesaadavaid andmeid näiteks hariduse, ühiskonnaelus osalemise ja
keskkonna kohta. Samuti tuuakse esile ka Euroopa linnade tüpoloogia, mis võimaldab
projektis osalenud linnadel leida teisi linnu, millega end võrrelda.
Euroopa linnad hoogustavad uuendustegevust, võtavad vastu erineva taustaga inimesi ja
vähendavad inimtegevuse mõju meie planeedile. Linnastu tasemel toimivad linnad, millel
on piisavalt iseseisvust ja ressursse, suudavad selliseid linnade eeliseid paremini ära
kasutada. Samal ajal on Euroopa linnade investeeringuvajadused erinevad ning seetõttu
eraldatakse ELi ühtekuuluvuspoliitika raames aastatel 2014-2020 üle 100 miljardi euro
väikese ja keskmise suurusega ettevõtete uuendustegevuste, sotsiaalse integratsiooni,
vähese CO₂-heitega liikuvuse ning energiatõhususega seotud projektidele.
2016. aasta linnade seisundi aruanne koostati nii ELi linnade tegevuskava kui ka
vastuvõetud uue ülemaailmse linnade tegevuskava toetuseks. Aruanne on leitav siin ning
aruande põhijärelduste tutvustus siin. Aruande kaartide, jooniste ja tabelite alusandmed
on kättesaadavad siin ja uues linnateemalises andmeportaalis kus saab tutvuda nende
andmete ja veel palju muuga. Varasemate Euroopa linnade seisundi aruannetega on
võimalik tutvuda siin: 2007. aasta aruanne asub siin ning 2010. aasta aruanne siin.
Allikad: http://ec.europa.eu/regional_policy/et/policy/themes/urban-development/cities-report/ ja
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/reports/2016/state-of-european-cities-report-2016

Avanes Eesti–Vene programmi esimene taotlusvoor
17. jaanuaril avanes Eesti–Vene programmi 2014-2020 esimene taotlusvoor.
Taotlusvoor suletakse 3. aprillil 2017 kell 17:00 Tallinna aja järgi.
Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendi Eesti–Vene piiriülese koostöö programmi
2014-2020 eesmärk on piiriülese regionaalse majandusliku ja sotsiaalse arengu
edendamine, ühiste keskkonna ja tervishoiu ning turvalisuse kitsaskohtade parandamine.
Programmi raames edendatakse ka inimeste, kaupade ja kapitali liikuvust.
Esimeses taotlusvoorus on avatud «ettevõtlus ning VKE’de arendamine», «hea
valitsemistava kohalikul ja regionaalsel tasandil» ning «keskkonnakaitse,
kliimamuutuste leevendamine ning nendega kohandumine» toetussuunad.
Programm toetab projekte, mis on selgelt piiriülese koostöö iseloomuga ning kuhu on
kaasatud minimaalselt kaks partnerit, kellest vähemalt üks on Eestist ning vähemalt üks
Venemaalt. Vajaduse korral on võimalik projekti kaasata partnereid Lätist ja Soomest.
Programmi põhipiirkonnaks on regioonid Eestist (Kesk-Eesti, Kirde-Eesti ja Lõuna-Eesti) ja
Venemaalt (Leningradi ja Pihkva oblast, Peterburi linn). Lähipiirkonnana saab programmis
osaleda ka Põhja-Eesti regioon.
Projektitaotluste esitamine toimub kahes etapis – projekti lühikirjeldus ja täistaotlus.
Taotlusvormid tuleb esitada läbi elektroonilise süsteemi (eMS). Eesti ja Vene kasusaajate
jaoks on omafinantseeringu minimaalne määr 10% abikõlblikest kuludest.
Esimeses taotlusvoorus on projektidele võimalik toetusteks jagada kokku üle 10 miljoni
euro. Rahastatakse nii pehmeid koostöötegevusi kui ka piiriülese mõjuga investeeringuid.
Programmi tingimuste ja abikõlblike tegevuste täpsem loetelu asub programmijuhendis.
Programmi tehniline sekretariaat korraldab kolm seminari ning konsultatsioonid Eestis ja
Venemaal esimese taotlusvooru taotlejatele ning partneritele. Taotlusvooru juhend- ja
tugimaterjalid on leitavad Eesti-Vene programmi veebilehelt www.estoniarussia.eu.
Allikas: http://www.estoniarussia.eu/event/registration-seminars-potential-applicants-partners-open/
Rahandusministeeriumi kontaktisik: Julia Koger, julia.koger@rahandusministeerium.ee
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Avaneb Interreg Euroopa programmi III taotlusvoor
1. märtsil avaneb Interreg Euroopa programmi 2014-2020 kolmas taotlusvoor.
Taotlusvoor suletakse 30. juunil 2017 kell 12:00 Pariisi aja järgi.
Interreg Euroopa regioonidevahelise koostöö programmi eesmärk on toetada avaliku
võimu strateegiate ja poliitikate õppimist, et parendada regionaalarengu poliitikate,
programmide ja tegevuskavade tõhusust, mis aitaksid kaasa majanduskasvu ja tööhõive
edendamisele. Programm võimaldab üle Euroopa avaliku võimu institutsioonidel ka heade
kogemuste ja ideede vahetamist, et leida paremaid lahendusi strateegiate rakendamiseks
ja ajakohastamiseks.
Kolmandas taotlusvoorus on avatud «teadusuuringute, tehnoloogia arendamise ja
innovatsiooni tugevdamine», «väikese ja keskmise suurusega ettevõtete
konkurentsivõime suurendamine», «vähese CO₂-heitmega majanduse» ja
«keskkond ja ressursitõhusus» toetussuunad. Eriti oodatakse projekte alla joonitud
toetussuundadesse.
Programm rahastab piirkondadevahelise koostöö projekte ja õppeplatvorme. Projektide
eesmärk on täiustada projektis osalevate partnerite piirkondlike poliitikate rakendamist,
toetada kogemuste vahetamist ja heade tavade jagamist, et konkreetse eesmärgiga
valmistada ette koostööst õpitu integreerimist piirkondlikesse arenduspoliitikasse ja
programmidesse. Õppeplatvormide eesmärk on pakkuda teenuseid kogu regionaalpoliitikas osalejate ja sidusrühmade kogukonnale, ennekõike neile, kes osalevad
majanduskasvu-, tööhõive- ja ETK-programmides üle Euroopa.
Projektides peavad osalema partnerid vähemalt kolmest programmis osalevast riigist,
millest vähemalt kaks peavad olema ELi liikmesriigid. Programmi põhipiirkonnaks on kõik
Euroopa Liidu liikmesriigid, kellele lisaks osalevad ka Norra ja Šveits.
Varasema kahe taotlusvooru raames ei ole siiani toetatud projektides osalenud ühtegi
juhtpartnerit Eestist. Eesti potentsiaalsetel juht- ja projektipartneritel palume lähemalt
tutvuda ka programmi veebilehel oleva dokumendi «Terms of Reference» lisa 1 «NUTS 2
regions not represented in the 130 Interreg Europe projects», kus on välja toodud
nimekiri regioonidest, kelle partnerid ei ole veel programmi toetatud projektides osalenud.

Ajakirjad, infomaterjalid ja/või hea teada
Panorama’59: ELi panus tugevdab ÜRO ülemaailmset linnade tegevuskava
Panorama 2016. aasta talvenumbris annab volinik Corina Crețu ülevaate 2016.
aasta saavutustest ja heidab pilgu 2017. aastal ees seisvatele väljakutsetele.
Ajakirja pikemas artiklis vaadeldakse ELi osalemist hiljuti Quitos (Ecuador)
toimunud Elukeskkonna Programmi III konverentsil, kus kogu maailmast
kogunenud osalejad said jagada kogemusi säästva linnaarenduse valdkonnas.
Lisaks meenutatakse selle aasta edukat Euroopa piirkondade ja linnade
nädalat, avaldatakse Euroopa Liidu 2007–2013 rahastamisperioodi
järelhindamise mõningaid põhijäreldusi ja mõtiskletakse Läänemere piirkonna
strateegia tuleviku üle. Seekord keskendub Euroopa piirkonna põhjalikum
käsitlus Prantsusmaa hiljuti loodud piirkonnale Grand Est, milles on ka
intervjuu piirkonna presidendiga ning näited uutest edukatest projektidest.
Rubriigis „Oma sõnadega” antakse sõna Poola, Itaalia, Rumeenia ja
Madalmaade kirjasaatjatele. Projektiosas tutvustatakse artikleid Kreekast ja
Madalmaadest ning laiendatud artiklis käsitletakse üksikasjalikumalt ühte
laevandusprojekti Läänemere lõunaosas (loe edasi siit).

Baltic Rim Economies: Millist tulevikku soovime Läänemere
piirkonnale?
2016. aasta 6. väljaanne keskendub Läänemere piirkonna tulevikule (Tarja
Haloneni juhtkiri „Millist tulevikku soovime Läänemere piirkonnale?“, lk 5) ning
tutvustab ühtlasi ka piiriülese koostöö ulatust piirkonnas (Agnes Monfreti
artikkel „Interreg piiriülese koostöö programmidest Läänemere piirkonnas, lk
25). Samuti käsitletakse Läänemere piirkonna piiriregioonide probleeme (Kalev
Härki artikkel Valga-Valka kaksiklinna väljakutsetest, lk 21) ning Venemaa
mõjust Läänemeremaade majandusele ja energeetikale. Ühtlasi antakse
ülevaade Venemaa sotsiaalpoliitikast, Vene investeeringutest Soomes ning
Läänemere geopoliitilisest hetkeolukorrast. Artiklites võtavad sõna paljud
avaliku ja erasektori otsuse-tegijad, teadlased ja eksperdid (loe edasi siit).

Programmi tingimuste ja abikõlblike tegevuste täpsem loetelu asub programmijuhendis.
Taotlusvooru juhend- ja tugimaterjalid on leitavad Interreg Euroopa programmi
veebilehelt www.interregeurope.eu. Tekkivate küsimuste korral palume pöörduda e-posti
aadressi kaudu application@interregeurope.eu.
Allikas: http://www.interregeurope.eu/projects/call-for-projects/
Rahandusministeeriumi kontaktisikud: Margarita Golovko, margarita.golovko@rahandusministeerium.ee ja Riina
Nurmsaar, riina.nurmsaar@rahandusministeerium.ee
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