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OLULINE: Euroopa territoriaalse koostöö veebileht on muutunud!
Alates 2017.a septembrist asub Euroopa territoriaalse koostöö programme puudutav info
Rahandusministeeriumi uuel veebilehel, www.rahandusministeerium.ee/et/interreg.

Kasvu ja ühtekuuluvuse suurendamine ELi piirialadel
Euroopa Liidul on 40 sisemaist maismaaäärset piirkonda, mis
moodustavad 40% liidu territooriumist ja ligikaudu 30% ELi
elanikkonnast.
Piiriäärsed piirkonnad toimivad siiski majanduslikult madalamalt kui
liikmesriikide teised piirkonnad. Piirialade elanikel on tavaliselt kehvem
juurdepääs sellistele avalikele teenustele nagu haiglad ja ülikoolid.
Piirialade elanikud, ettevõtted aga ka ametiasutused seisavad silmitsi
erinevate halduslike ja õigussüsteemide vaheliste raskustega.
Vaja on meetmeid, mis lähevad kaugemale Euroopa Liidu poolsest
kaasrahastamisest, sest neid kestvaid takistusi ei saa lahendada üksnes rahastamise ja
investeeringute abil. Nende probleemide lahendamiseks ja uute konkreetsete meetmete
vastuvõtmiseks võttis Komisjon 20. septembril 2017 vastu kommunikatsiooniplaani
"Majanduskasvu ja ühtekuuluvuse edendamine ELi piirialadel“.
Kommunikatsiooniplaanis tuuakse välja viisid, kuidas Euroopa Liit koos liikmesriikidega
saaksid vähendada nii piiriülese koostöö keerukust, pikkust kui ka kulusid ning edendada
teenuste ühendamist sisepiiridel. Ühtlasi vaadeldakse selles, mida tuleks parandada, et
piirialade elanikud saaksid täielikult ära kasutada mõlemal pool piiri pakutavaid võimalusi.
Samuti pakub kommunikatsiooniplaan välja soovitusi, mis aitavad lihtsustavad ELi
sisemaa regioonides koostööd, vähendada piiriülese koostöö takistusi ning aitavad
piirikodanikel ja ettevõtetel täielikult ära kasutada nende piirkondade potentsiaali.
Kommunikatsiooniplaan toob esile tegevuskava piiriäärsete piirkondade konkurentsivõime
ja ühtekuuluvuse tõstmiseks tõstes esile mõningasi õiguslikke ja halduskorralduslikke
takistusi, mis takistavad praegu tihedamat koostööd ja läbikäimist. Nende meetmete
rakendamise hõlbustamiseks luuakse Euroopa Komisjonis „Piiriülene Teabekeskus“, mis
koosneb Komisjoni piiriülese koostöö küsimuste ekspertidest andmaks liikmesriikide ja
piiriregioonide kohalikele omavalitsustele nõu, et lahendada õiguslikke ja halduskorralduslikke piiriülese koostöö takistusi.
Piiriüleste takistuste vähendamise positiivsed mõjud aitavad kaasa piirialade
sotsiaalmajanduslikule arengule ja integratsioonile. Komisjonil on selles protsessis oluline
roll pakkudes välja õigusakte, rahastamismehhanisme või toetades liikmesriike ja
regioone selleks, et paremini mõista probleeme ja välja töötada operatiivsed korraldusi
edendamaks eelkõige teabe jagamist ning edukate praktikate tutvustamist oma
piirialadel.

Kommunikatsiooniplaaniga kaasneb ka Euroopa Komisjoni personali töödokument, milles
esitatakse Komisjoni 2015. aasta algatuse "piiriülese koostöö takistuste kaardistamise"
initsiatiivi peamised põhimõtted ja välja töötamise protsess. Lisaks pakub see lisateavet
ELi piirialade eesseisvate õiguslike ja halduslike ning nende ühiskondlike mõjude kohta
ning toetab kommunikatsiooniplaanis Komisjoni poolt välja pakutud meetmeid täiendava
analüüsi ja konkreetsete näidetega.
Kommunikatsiooniplaani vastuvõtmist tähistas 20.-21. septembril Brüsselis toimunud
avaüritus. Lisaks korraldatakse väljaspool Brüsselit ajavahemikul 2017. aasta oktoobrist
kuni 2018. aasta veebruarini Meridas (Hispaanias), Kopenhaagenis (Taanis) ja Bratislavas
(Slovakkia) veel kolm sarnast üritust.
Allikas: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/communications/2017/boosting-growth-and-cohesion-in-euborder-regions

Eurobaromeetri kohaselt on Euroopa kodanike teadlikkus ELi
regionaalpoliitikast tõusuteel
Enam kui 78% ELi kodanikest näevad ELi piirkondlike
investeeringute positiivset mõju oma kodulinnale või
–piirkonnale.
Euroopa Komisjon avaldas 29. juunil 2017 regionaalpoliitikat
käsitleva Eurobaromeetri 452. uuringu, milles leidis kinnitust
kodanike positiivne suhtumine ELi regionaalpoliitikasse.
Tulemustest ilmneb, et 53% kodanikest pooldas arvates
peaks EL jätkama investeeringuid kõigisse piirkondadesse –
sellisel seisukohal oli üle poole küsitletud eurooplastest.
Teadlikkus ELi piirkondlikust rahastusest üldisemalt on 2015. aastaga võrreldes samuti
veidi kasvanud ja jõudnud 35 protsendini (+1 protsendipunkt). Samal ajal võib riigiti
täheldada suuri erinevusi, mis üldjoontes peegeldavad ELi piirkondliku rahastuse osakaalu
konkreetses riigis; näiteks Poolas on poliitikast teadlikud 80% kodanikest, samas kui
Taanis on see näitaja 14%. Esmakordselt küsiti uuringus Euroopa Solidaarsusfondi kohta
– 59% vastanutest on kuulnud sellest fondist, mis jagab abi katastroofipiirkonnas
elavatele ELi kodanikele, näiteks Itaalia 2016. aasta maavärinates kannatanutele.
Kodanike arvamused rahastamise prioriteetide, Interregi-alaste teadmiste eelistatud
teabeallikate, makro-piirkondlike strateegiate ja äärepoolseimate piirkondade kohta leiate
Eurobaromeetri aruandest.
Kui teid huvitavad konkreetsete riikide peamised tulemused, tutvuge uuringu veebilehel
kokkuvõtlike teabelehtedega, kust leiate peamised arengusuunad kohalikes keeltes ja
inglise keeles.
Allikas: http://ec.europa.eu/regional_policy/et/newsroom/news/2017/06/29-06-2017-citizens-perception-of-eu-regional-policy-on-therise-latest-eurobarometer-shows
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Komisjonilt liikmesriikidele tehtud maksed Euroopa struktuuri- ja
investeerimisfondidest on nüüd läbipaistvamad



Euroopa Komisjon avaldab nüüd regulaarselt detailseid
andmeid Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest
liikmesriikidele tehtud maksete kohta.



Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest kaasrahastatavate
programmide jaoks oli 2017. aasta augusti lõpuks tehtud
väljamakseid 58 miljardi euro eest. Neid makseid tehakse
esialgsete ja iga-aastaste eelmaksete ning vahemaksete kujul,
millega hüvitatakse deklareeritud kulusid.
Teavet ELi maksete kohta esitatakse Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide avatud
andmeplatvormil diagrammidena, mis annavad täieliku kumulatiivse ülevaate aasta kohta
ning sisaldavad kokkuvõtteid fondide ja liikmesriikide lõikes.
Täpsemat teavet ELi makseandmete omaduste kohta leiate osast „korduma kippuvad
küsimused” ja täiesti avalikust andmekogumist.
Allikas: http://ec.europa.eu/regional_policy/et/newsroom/news/2017/09/09-04-2017-eu-payments-made-by-the-commission-tomember-states-under-the-esi-funds-are-now-transparent



projektipartner on maksnud möödunud ja käesoleval aastal igakuist
sotsiaalmaksu vähemalt 160 euro ulatuses Eesti ja/või 130 euro ulatuse Lätis iga
töötaja kohta;
projektipartneri poolt küsitav ERF-toetuse määr võib ulatuda maksimaalselt 50%
VKE eelmise aasta käibest;
projektipartneril peab olema projektiidee esitamise ajaks olema oma toimiv
toode ja/või teenus.

Taotlusvoorus saab projektile maksimaalselt toetust küsida 500 000 euro ulatuses. Eesti
ja Läti projektipartnerite jaoks kehtib endiselt omafinantseeringu minimaalne määr 15%.
Tuletame meelde, et programmi ettevõtluse toetussuuna all kehtib ka projektipartnerluse
osas miinimumpartnerluse nõu, mille järgi peab projektipartnerite seas olema vähemalt 1
Eesti ja 1 Läti VKE, kes panustavad oma temaatilise ekspertiisi ja spetsialiseerumisega
ühiselt arendatava toote või teenuse arendamisse.
Programmi raames rahastatakse nii pehmeid koostöötegevusi kui ka piiriülese mõjuga
investeeringuid. Ühine sekretariaat nõustab taotlejaid ka eesti ja läti keeles. Projektide
maksimaalne kestvus on 36 kuud ning igas projektis peab osalema vähemalt üks Eesti ja
üks Läti projektipartner.
Projektidel peab olema ka
projekti ja programmi
panustama vähemalt ühe
muutuse, mida soovitakse

selge piiriülene iseloom ehk koostöö peab looma lisandväärtust
eesmärkide saavutamiseks. Projektide tegevused peavad
programmi toetussuuna indikaatori täitmisse, mis registreerib
programmi raames saavutada.

Kolmas taotlusvoor avaneb juba 5. oktoobril ja sulgub 14. detsembril 2017. Detailsem
ülevaade voorust on esile toodud veebilehel ja kolmanda taotlusvooru juhendis.
NB! Juhime siinkohal tähelepanu ka programmi kolmanda taotlusvooru avaüritusele, mis
toimub 5. oktoobril algusega kell 11:00 Tartus Eesti Rahvamuuseumis. Täpsem ülevaade
üritusest asub siin ning üritusele saab registreeruda saab siin.
Allikas: https://estlat.eu/en/events/so-1-2-launching-event.html

Avaneb Eesti-Läti programmi kolmas taotlusvoor
5. oktoobril avab Eesti-Läti programm kolmanda taotlusvooru, mis sulgub 14.
detsembril 2017. Tähelepanu tuleb pöörata ka taotlusvooru projektipartnerite
kriteeriumitele.
Eesti-Läti piiriülese koostöö programmi kolmas taotlusvoor on suunatud vaid ettevõtluse
toetussuunale – koostööprojekte on võimalik esitada vaid toetussuuna teise eesmärgi
«rohkem ühiselt arendatud tooteid ja teenuseid» alla.
Taotlusvoorus on programmil võimalik toetusteks välja jagada ligemale 5 miljonit eurot.
Taotlema on oodatu partnerid, kes vastavad järgmistele kriteeriumitele:
 projektipartneri 2016. aasta käive peab olema vähemalt olema 50 000 eurot;
 projektipartneri 2015. ja 2016. aasta aastaaruanded on edastatud pädevatele
riigiregistritele;

Ülevaade Eesti-Läti programmi seirekomitee teise taotlusvooru
projektiideede arutelust
12.-13. juulil 2017 toimunud Eesti-Läti programmi seirekomitee kohtumisel
soovitati teise taotlusvooru laekunud 20 projektiideest üheksal edasi arendada
oma ideed.
Eesti-Läti programmi teise taotlusvooru laekus kokku 20 projektiideed, milledest üheksal
soovitas programmi seirekomitee edasi arendada oma ideed ning esitada projekti
täistaotlus hiljemalt 6. oktoobriks. Teise taotlusvooru raames on programmil võimalik
toetusteks välja jagada ligemale 5 miljonit eurot.
Toetussuuna «integreeritud tööturg» alla esitatud kolmest projektiideedest soovitati
edasi arendada vaid ühte; toetussuuna «puhas ja hinnatud elukeskkond» eesmärgi
«efektiivsem ühiste veeressursside haldamine» alla esitatud kolmest projektiideedest
soovitati edasi arendada kõiki kolme, eesmärgi «suurem teadlikkus energia säästmisest,
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prügi sorteerimisest ja taaskasutamisest» alla esitatud kuuest projektiideest soovitati
edasi arendada kolme ning eesmärgi «mitmekesisem ja jätkusuutlikum loodus- ja
kultuuripärandi kasutamine» alla esitatud kaheksast projektiideest soovitati edasi
arendada kahte projektiideed.
Teise taotlusvooru täistaotluse esitamiseks edasi soovitatud projektideede partneritele
toimus 24. augustil Ungurpilsis (Aloja) infoseminari.
Allikas: https://www.facebook.com/estlat/photos/pb.242774882467282.-2207520000.1500621571./1427198090691616/?type=3

Avaneb Läänemere piirkonna programmi kolmas taotlusvoor
Taotlusvooru planeeritakse avada selle aasta oktoobris
esitamistähtajaga 2018. aasta aprillis, kuid projektide
ideede ja partnerite kaasamise peale tasub mõtlema
hakata juba täna.
Seekord erineb mõnevõrra INTTEREG Läänemere taotlemine eelmistest taotlusvoorudest.
Taotlemine on ühevooruline ja seda enam peab olema projekt hästi ette valmistatud.
Seetõttu on taotlejatele tehtud kohustuslikuks vähemalt üks konsultatsioon Läänemere
piirkonna programmi projektijuhtidega.
Konsultatsiooniks on võimalik aega kokku leppida nii Rostocki kui ka Riia sekretariaadiga
käesolevast septembrist kuni järgmise aasta jaanuarini. Riias on 18-19. oktoobril
toimumas programmi infoseminar, kus on võimalik oma projektiideed tutvustada, leida
partnereid ja samas saada nõu programmi sekretariaadi projektijuhtidelt. Soovitame
kindlasti osaleda neil, kellel on juba mõtteis Läänemere piirkonna programmi taotlus
esitada.

ulatuses. Norra partnerid taotlevad täiendavalt 1,61 miljoni euro ulatuses kaasrahastust
Norra Kuningriigi vahenditest.
Sarnaselt teisele taotlusvoorule esitati enim projektitaotlusi toetussuuna «keskkond ja
ressursitõhusus» alla kuhu laekus kokku 96 taotlust (41%). Toetussuuna
«teadusuuringute, tehnoloogia arendamise ja innovatsiooni tugevdamine» alla esitatud
taotluste hulk jäi võrreldes eelmise taotlusvooruga sarnaseks – 49 taotlust (21%) ning
suurenes vaid kolme taotluse võrra. Toetussuundade «VKE’de konkurentsivõime
suurendamine» ja «vähese CO₂-heitmega majandus» alla esitati vastavalt 45 ja 44
taotlust.
Kui meenutada esimest taotlusvooru siis on programmile esitatud projektitaotluste arv
suurenenud kõige enam toetussuuna «keskkond ja ressursitõhusus» osas – esimeses
voorus 59 taotlust, teises 73 ning kolmandas juba 96. Enim on langenud aga toetussuuna
«VKE’de konkurentsivõime suurendamine» esitatud taotluste arv – esimeses voorus 81,
teises juba 52 ja kolmandas vaid 45 taotlust. Ülejäänud kahe toetussuuna alla esitatud
taotluste arv on olnud võrdlemisi stabiilne. Kahe taotlusvooru rahastamisotsuste
tulemusena on programmi poolt heakskiidetud projektitaotluste %-määr püsinud
võrdluses taotlusvooru esitatud taotlustega ca. 25% juures. Kas see jääb püsima ka
kolmanda vooru rahastamisotsuste järel selgub alles aasta lõpu poole.
Kolmandas taotlusvoorus olid kõige aktiivsemad Itaalia (255), Hispaania (220) ja Kreeka
(167) projektipartnerid. Vaadates tagasi esimese ja teise taotlusvooru tulemustele ei ole
kolmanda vooruga toimunud taotlejate esikolmiku pingereas muutusi – Itaalia: 326, 226
ja 255; Hispaania: 282, 208 ja 220; Kreeka: 114, 112 ja 167. Samal ajal on aga Eesti
projektipartnerite arv langenud iga taotlusvooruga – esimeses voorus 31, teises 17 ja
kolmandas voorus 15 projektipartnerit. Sarnaselt varem toimunud taotlusvoorudele ei ole
ka sel korral taotlejate hulgas ühtegi Eesti juhtpartnerit.

Kolmandasse taotlusvooru on oodatud projektid kõigist kolmest programmiprioriteedi
valdkonnast: innovatsioonivõimekus, loodusressursside haldamine, jätkusuutlik transport.
Samas on kolmandal taotlusvoorul spetsiifiline fookus, mille eesmärgiks on suurendada
avalikku võimu kandvate asutuste institutsionaalset võimekust.

Kolmandas taotlusvoorus taotles kokku koostööd 1710 organisatsiooni, kelledest 85%
moodustasid avaliku sektori, avalik-õiguslikud ja nendega võrdsustatud asutused ning
organisatsioonid – mittetulundusühinguid oli 253. Ka need näitajad on sarnased esimese
ja teise taotlusvooru tulemustega. Detailsem ülevaade Interreg Euroopa programmi
kolmandast taotlusvoorust asub siin. Programmi uudiskirjaga saab liituda siin.

Seega oodatakse näha projekti partnerite hulgas projektis olulist rolli täitmas ka avaliku
võimu kandvaid organisatsioone. Täpsem ülevaade planeeritavast Läänemere piirkonna
programmi taotlusvoorust asub programmi veebilehel.

Allikas: https://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/1350/third-call-figures
Rahandusministeeriumi kontaktisik: Margarita Golovko, margarita.golovko@rahandusministeerium.ee

Allikas: https://www.interreg-baltic.eu/news-detail/news/third-call-for-applications-will-be-opened-soon.html
Rahandusministeeriumi kontaktisik: Margarita Golovko, margarita.golovko@rahandusministeerium.ee

Sulgus Interreg Euroopa programmi kolmas taotlusvoor
30. juunil sulgus Interreg Euroopa programmi kolmas taotlusvoor, kuhu laekus
kokku 234 projektitaotlust. Taotlusvoor oli avatud võrreldes esimese ja teise
taotlusvooruga kõige kauem ning kestis 18 nädalat alates 1. märtsist.
Interreg Euroopa regioonidevahelise koostöö programmi kolmandasse taotlusvooru
laekus kokku 234 projektitaotlust, mis taotlevad kaasrahastust üle 304 miljoni euro

Avanes URBACT III programmi konkurss parimate
linnapoliitikate edasiandmise võrgustikega liitumiseks
15. septembril avanenud URBACT III programmi konkurssi (URBACT Transfer
Networks Call) raames on käimas võrgustike partnerite otsimine parimate
linnapoliitikate edasiandmise võrgustikega liitumiseks.
URBACT III on Euroopa territoriaalse koostöö programm, mis rahastab Euroopa linnade
vahelist kogemuste ja teadmiste vahetamist. URBACTi võrgustike liikmeteks on enamasti
linnad, vallad ja omavalitsuste ühendused, kuid partneriteks saavad olla ka riigiasutused,
ülikoolid ja teadusasutused.
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2017. aasta kevadel toimus URBACTi programmi raames üleeuroopaline konkurss
parimate linnapoliitikate välja valimiseks. Kokku said URBACT programmi tunnustuse 97
linnapoliitikat (lisainfo siin). Alanud võrgustike moodustamise konkursi eesmärk on
moodustada nende poliitikanäidete ümber üleeuroopalise õppimise ehk parimate
linnapoliitikate edasiandmise võrgustikud (Transfer Networks, lisainfo siin). Tegemist on
konkursiga, kus rahastatakse 25 temaatilist võrgustikku. Taotluse võrgustiku loomiseks
esitab hea praktika linn (Good Practice City), kaasates esimeses võrgustiku moodustamise
faasis veel kaks ja hiljem veel viis linna või muud partnerit.
Mõne tekkiva võrgustikuga liitumise soovi korral tuleks esmalt tutvuda URBACTi
tunnustatud linnapoliitika kirjeldustega siin. Kui teema pakub huvi, tuleks ühendust võtta
hea praktika linna esindajatega ning teada anda oma soovist selle võrgustikuga
liitumiseks. NB! Tegutseda tuleks kohe, sest eeldatavasti toimub partnerite valik juba
oktoobris. Kuna üks linn saab korraga osaleda ainult ühes tekkivas võrgustikus, siis
soovitame läbi mõelda, millised teemad on linna jaoks prioriteetsed – taotleda saab
osalemist mitmes võrgustikus, kuid hiljem saab osaleda ühes.
Lisaks toimub 6. oktoobril kell 09:00-15:00 Tallinnas Ülemiste hotelli konverentsisaalis
URBACT III programmi Eesti esinduse infopäev, kus tutvustatakse alanud konkursi
tingimusi. Infopäeval annavad nõu ka programmi sekretariaadi koordinaatorid ning
potentsiaalsete tekkivate võrgustike juhtpartnerid. Huvi korral palume end infopäevale
registreerida siin. Infopäeva päevakava leiate siit.
Allikas: http://urbact.eu/urbact-iii-call-transfer-networks-now-open
URBACT programmi Eesti esinduse kontaktisik: Kadri Leetma, kadri.leetmaa@ut.ee

URBACT programmi City Festival Tallinnas
3.-5. oktoobrini toimub Tallinnas URBACT programmi linnafestival, mis on
suunatud linnade, valdade ja omavalitsusliitude esindajatele ning teistele
otseselt või kaudselt linnade arendamisega seotud spetsialistidele.
Pealkirja „Head tavad – paremad linnad“ (Good Practices – Better Cities) kandev festival
toob kokku sajad linnaspetsialistid ja –ametnikud üle Euroopa. Osalejad saavad tutvuda
äsja URBACTi meeskonna poolt välja valitud parimate Euroopa linnapoliitikatega, leida
koostööpartnereid, kellega koos moodustada URBACTi kogemuste vahetamise
võrgustikke. URBACTi, ELi linnade arengule suunatud linnapoliitika alaste teadmiste
omandamise ja vahetamise programmi üritused on traditsiooniliselt alati olnud
uuenduslikud, ühendavad ja innustavad. Tallinnas toimuv linnafestival ei ole erand.
Festival toimub kahepäevase üritusena, mis toob teieni palju põnevat infot ja
üllatuskülalisi. Enne festivali põhiprogrammi algust, 3. oktoobri õhtul, toimub heade
linnapoliitikate auhindade tseremoonia. Telliskivi loomelinnakus korraldatakse huvitavaid
töötubasid, arutelusid ja webinare. Kõik see kokku moodustab inspireeriva ja loomingulise
keskkonna.
Festivalil esitletakse kevadel toimunud heade linnapoliiitkate konkursi kaudu välja valitud
parimaid linnade edendamise ideid (nn. good practices). Neid häid praktikaid on kogutud
erinevatest linnadest üle Euroopa, Taanis asuvast Aarhusist kuni Hispaanias asuva
Zaragozani. Linnafestivalil võivad osaleda kõik linnad, kes reageerisid kevadel heade
linnapoliitikate kogumise üleskutsele ja saatsid oma ideed URBACTi programmile; kõik

linnad, kes on huvitatud ühinemisest URBACTi uute teadmiste vahetamise võrgustikega;
ning linnaspetsialistid, arendustöötajad, poliitikakujundajad ja eksperdid erinevatest
organisatsioonidest (KOV’idest, maakondadest, omavalitsusliitudest, riigiasutustest,
rahvusvahelistest organisatsioonidest, konsultatsioonifirmadest jne), kes puutuvad kokku
linnade arenguga.
Linnafestivalil on ühtviisi huvitav nii suurtel kui ka väiksematel ja keskmise suurusega
linnadel. Eesmärk on, et Euroopa linnapoliitika alastes diskussioonides paistaksid
pealinnade kõrval silma ka väiksemad linnad. URBACTi tegevused võiksid huvi pakkuda ka
linnade ja linnaregioonidega tihedalt seotud maaomavalitsustele ja omavalitsusliitudele.
Täiendav informatsioon linnafestivali ja URBACTi poolt esile tõstetud parimate linnapoliitikate kohta (koos oluliste kontaktandmetega) on kättesaadav siit.
Allikas: http://urbactcityfestival.eu
URBACT programmi Eesti esinduse kontaktisik: Kadri Leetma, kadri.leetmaa@ut.ee

Ajakirjad, infomaterjalid ja/või hea teada
Panorama’61: Ühtekuuluvuspoliitika vaatab tulevikku
Seekord on tegemist Panorama eriväljaadega, mis keskendub arutelule 2020. aasta
järgse ühtekuuluvuspoliitika üle. Väljaandes antakse sõna ELi institutsioonide, riikide
valitsuste, piirkondlike ametiasutuste, eri ühenduste ning ülikoolide esindajatele, et
püüda teada saada, milliseid tundeid selle ELi peamise poliitikavaldkonna tulevik
inimestes tekitab. Sellega seoses mainitakse korduvalt aruka spetsialiseerumise
strateegiaid: paljud rõhutavad nende strateegiate tähtsust ja soovivad näha käsituse
edasiarendamist. Lisaks tuleb juttu Interreg Volunteer Youth ettevõtmisest (lk 46),
kahepoolsest ühtekuuluvuspoliitikast pärast 2020. aastast Valga-Valka nägemuses (lk
22) ning paljudest teistest teemadest (loe edasi siit).

Komisjon toetab ELi ühtekuuluvuspoliitikaga seotud teavitamismeetmeid
Euroopa Komisjon püüab välja valida võimalikke toetusesaajaid ELi kaasrahastatud
teavitamismeetmete
rakendamiseks.
Peamine
eesmärk
on
toetada
ühtekuuluvuspoliitikaga seotud teabe ja sisu loomist ja levitamist, austades samal
ajal asjaomaste osalejate täielikku toimetuslikku sõltumatust. Ettepanekutes tuleb
kirjeldada ja hinnata ühtekuuluvuspoliitika rolli Komisjoni poliitiliste prioriteetide
elluviimisel ning ELi, liikmesriikide, piirkondade ja kohaliku tasandi praeguste ja
tulevaste probleemide lahendamisel. Taotluste esitamise tähtaeg on 16. oktoober
2017. Lisateave konkursikutsest on leitav siin.

Euroopa territoriaalse koostöö uudiskiri nr 27 / 2017
Väljastab: Rahandusministeeriumi Regionaalarengu osakonna Euroopa territoriaalse koostöö talitus.
Toimetaja: Hannes Nagel, telefon: 611 3112.
Uudiskirja levitatakse Euroopa territoriaalse koostöö talituse infolisti kaudu. Kui soovite tellida teadaandeid ja
uudiseid oma e-postile, saatke palun vastavasisuline kiri aadressil etc@fin.ee.

