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Avanes Eesti–Läti programmi teine taotlusvoor
24. märtsil avanes Eesti–Läti programmi 2014-2020 teine taotlusvoor, mis
sulgub 12. mail kell 17:00 Tallinna aja järgi.
Teise taotlusvooru saab esitada ideid neljal teemal: pärandil põhinev turismitoote
arendus, keskkonnateadlikkus, ühised algatused veeressursi paremaks haldamiseks ja
tööjõu piiriülene liikumine. Nende teemade raames on plaanis Euroopa Regionaalarengu
Fondi toel projekte rahastada kokku 5 miljoni euroga.
Partneritena on oodatud organisatsioonid ja asutused Lõuna- ja Lääne-Eestist ning
Vidzeme, Pierīga, Riia ja Kurzeme piirkonnast. Teise vooru tulemusena soovitakse näha
vähemalt kahe turismitoote arendamist, kolme keskkonnateadlikkuse kampaaniat ning
kahte algatust veeressursi haldamiseks. Samuti on oodatud uued teenused piiriülese töö
otsijatele ja pakkujatele.
Konsultandid nõustavad rahastamisvõimalusi otsivaid asutusi ühises sekretariaadis Tartus
ning infopunktis Riias. Taotlemise kohta leiate info programmi veebilehel www.estlat.eu.
Aktuaalsed sündmused nii programmi kui projektide kohta on alati kajastatud ka
sotsiaalmeedias – www.facebook.com/estlat.
Info eesti, läti ja inglise keeles: https://estlat.eu/en/contacts

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.
Taotlusvooru juhend- ja tugimaterjalid on leitavad Eesti-Vene programmi veebilehelt
www.estoniarussia.eu.
Allikas: http://www.estoniarussia.eu/prolongation-deadline-submission-project-summary-forms-consideration/
Rahandusministeeriumi kontaktisik: Julia Koger, julia.koger@rahandusministeerium.ee

Programmi taustainfo
Eesti–Läti programm on üks kuuekümnest Interregi piiriülesest programmist, mis Euroopa sisepiiridel
tegutseb. Programmi eesmärk on toetada piiriäärsete regioonide jätkusuutlikku arengut läbi ideede,
mis aitavad Eestil ja Lätil areneda heanaaberliku koostöö kaudu pakkumaks programmi piirkonna
inimestele paremaid võimalusi edukaks ja täisväärtuslikuks eluks.
Programmi rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond, mille toel esimeses taotlusvoorus tehti
positiivsed otsused 28 projektile 15 miljoni euro ulatuses. Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF)
toetus Eesti-Läti programmile on 35,2 miljonit eurot. Eesti kasusaajate jaoks on omafinantseeringu
minimaalne määr 15%.
Rahastatakse nii pehmeid koostöötegevusi kui ka piiriülese mõjuga investeeringuid.
Allikas: https://estlat.eu/en/for-applicants/programme-status
Rahandusministeeriumi kontaktisik: Hannes Nagel, hannes.nagel@rahandusministeerium.ee

OLULINE: Eesti–Vene programmi taotlusvooru tähtaeg pikenes
17. jaanuaril avanes Eesti–Vene programmi 2014-2020 esimene taotlusvoor,
mis sulgub 3. mail kell 17:00 Tallinna aja järgi.
Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendi Eesti–Vene piiriülese koostöö programmi
2014-2020 eesmärk on piiriülese regionaalse majandusliku ja sotsiaalse arengu

Sulgus Läänemere piirkonna programmi II taotlusvooru teine etapp
17. jaanuaril 2017 sulgus Läänemere piirkonna programmi 2014-2020 teise
taotlusvooru teine etapp, kuhu laekus 71 projektitaotlust ning milledes osaleb
kokku üle 900 projektipartneri.
Läänemere piirkonna programmi teise taotlusvooru ajal olid avatud innovatsioonivõime,
loodusvarade tõhusa majandamise ja säästva transpordi toetussuunad. Teise
taotlusvooru raames on võimalik taotlejatele toetusteks jagada kuni 144,5 miljonit eurot.
Kõige enam taotlusi esitati toetussuundadele «innovatsioonivõime» (30 taotlust ehk 42%)
ja «loodusvarade tõhus majandamine» (25 taotlust ehk 35%). Toetussuuna alla «säästev
transport» laekus 16 taotlust (23%).
Innovatsioonivõime toetussuuna erieesmärkidest oli populaarseimad mittetehnoloogilise
innovatsiooni ning teadus- ja innovatsioonitaristu erieesmärgid, millede alla esitati
vastavalt 14 ja 12 projektitaotlust. Järgnesid loodusvarade tõhusa majandamise toetussuuna erieesmärgid, kus enim projektitaotlusi laekus taastuvenergia (8) ja selge vee (7)
erieesmärkide alla. Säästva transpordi toetussuuna all esitati kõige enam projekti-taotlusi
keskkonnasõbraliku linnalise liikumiskeskkonna erieesmärgi alla (7).
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Innovatsioonivõime toetussuuna erieesmärkide alla esitati 12 taotlust teadus- ja
innovatsioonitaristu, 4 taotlust aruka spetsialiseerumise ja 14 taotlust mittetehnoloogilise
innovatsiooni edendamiseks. Kokku taotletakse innovatsioonivõime toetussuuna alla
esitatud taotlustega toetusi 61,1 miljoni euro ulatuses (toetusi on siiski võimalik jagada
kuni 57,4 miljoni euro eest).
Loodusvarade tõhusa majandamise toetussuuna erieesmärkide alla esitati 7 taotlust selge
vee, 8 taotlust taastuvenergia, 6 taotlust energiatõhususe ja 4 taotlust ressursitõhusa
sinine kasvu edendamiseks. Kokku taotletakse loodusvarade tõhusa majandamise toetussuuna alla esitatud taotlustega toetusi 60,8 miljoni euro ulatuses (toetusi on siiski
võimalik jagada kuni 45,8 miljoni euro ulatuses).
Säästva transpordi toetussuuna erieesmärkide alla esitati 3 taotlust transpordiviiside
koostalitlusvõime, 1 taotlust kaugete ja demograafilistest muutustest mõjutatud alade
ligipääsetavuse, 3 taotlust mereohutuse, 2 taotlust keskkonnasõbraliku laevanduse ja 7
taotlust keskkonnasõbraliku linnalise liikumiskeskkonna arendamiseks. Kokku taotletakse
säästva transpordi toetussuuna alla esitatud taotlustega toetusi 42,3 miljoni euro ulatuses
(toetusi on siiski võimalik jagada kuni 41,2 miljoni euro eest).
Lisaks taotleti Norra Kuningriigi poolt vahenditest toetusi 2,3 miljoni euro ulatuses.
Esimest korda osalesid programmis ka Vene kasusaajad – 35 projektipartnerit. Venemaa
on eraldanud Läänemere piirkonna programmi tarbeks 4 miljonit eurot, mida kasutatakse
Vene projektipartnerite finantseerimiseks.
Teise taotlusvooru esimesse etappi esitati 2016. aastal kokku 212 projektitaotlust, millest
edasi teises etapis osalemiseks sai kutse 75 projektitaotlust. Kahe etapi raames said edasi
seirekomitee rahastamisotsustele 71 projektitaotlust, mis moodustab 33% algsest 212
projektiideest. Läänemere piirkonna programmi seirekomitee teeb projektitaotluste osas
rahastamisotsused kevadel – 23. ja 24. mail 2017. Kuigi Läänemere piirkonna programm
kaalub ka kolmanda taotlusvooru korraldamist ei ole hetkel veel teada selle toimumine ja
tingimused, mis peaks selgeks saama pärast seirekomitee kohtumist mais 2017.

Eesti-Läti programmi hankeseminar 6. aprillil Tartus
Eesti-Läti programmi hankeseminar toimub 6. aprillil 2017 Tartus, Dorpat
Konverentsikeskuse seminariruumis Peterson.
Seminari viib läbi Jarlo Dorbek, Hankepartner OÜ juhatuse liige ja hankeekspert.
Käsitlemisele tulevad järgmised teemad:
• Riigihangete üldised aspektid - olulisemad riigihangete põhimõtted, kes on
hankijaks, hanke eeldatava maksumuse määramise reeglid, piirmäärad, olulisemad
tähtajad riigihangetes, lepingu muutmise võimalused jne. Käsitletakse ka erandite,
lihtsustatud teenuste hankimise reegleid ja tutvustatakse ka seonduvaid
enamlevinud rikkumisi ja nende tagajärgesid.
• Lihthanke olemus ja menetlusprotsess - lihthanke sisu, menetlusetapid,
kvalifitseerimise tingimused, hindamise kriteeriumid, lepingu sõlmimise olulisemad
aspektid.
• Hankemenetluste valik - tutvustatakse hankemenetluse liike, mida saab kasutada
üle riigihangete piirmäära hankimisel ning hankemenetluse valikuga kaasnevaid
enamlevinud rikkumisi.
• Riigihangete valdkonna muudatused - lühiülevaade riigihangete seaduse eelnõus
olevatest muudatustest.
Projektiga seotud hangete osas tekkinud küsimused palun saatke enne seminari
toimumist programmi sekretariaati, et saaksime need koolitajale edastada.
Esimese taotlusvooru esimesse etappi esitati 2016. aastal kokku 123 projektiideed, millest
edasi teises etapis osalemiseks sai kutse 43 projektiideed. Kahe etapi raames said edasi
seirekomitee rahastamisotsustele 71 projektitaotlust, mis moodustab 35% algsest 123
projektiideest. Eesti-Läti programm avab juba märtsis 2017 teise taotlusvooru.
Allikas: www.estlat.eu/news/programme-news/7298
Eesti-Läti programmi sekretariaadi kontaktisik: Janika Friedenthal, janika.friedenthal@estlat.eu

Programmi taustainfo
Läänemere piirkonna riikidevahelise koostöö programmi eesmärk on tugevdada integreeritud
territoriaalse arengu ja lõimumise koostööd uuenduslikuma, paremini ligipääsetavama ja
jätkusuutlikuma Läänemere piirkonna nimel.
Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) toetus Läänemere piirkonna programmile on 263,8 miljonit
eurot, millele lisanduvad ENI vahenditest 8,8 miljonit eurot ja Norra Kuningriigi vahenditest 6 miljonit
eurot. Eesti kasusaajate jaoks on omafinantseeringu minimaalne määr 15%.
Rahastatakse nii koostöö-tegevusi kui ka riikideülese mõjuga investeeringuid. Programmi raames ei
toetata suuremahulisi projekte, mille eelarve küündib üle 50 miljoni euro.
Allikas: https://www.interreg-baltic.eu/news-detail/news/second-call-for-project-applications-is-closed.html
Rahandusministeeriumi kontaktisikud: Margarita Golovko, margarita.golovko@rahandusministeerium.ee
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