INTERREG ja ENI programmid Eestis
perioodil 2014-2020

ENI Eesti-Vene programm
Programmipiirkond Eestis: Kirde-Eesti, Kesk-Eesti
ja Lõuna-Eesti, lähipiirkond Põhja-Eesti;
Venemaal: Leningradi oblast, Pihkva oblast ja
Peterburi linn
Vajadusel on võimalus projektidesse kaasata
partnereid Lätist ja Soomest.
Programmi maht on 16,8 mln €, millele lisanduvad
Venemaa föderaaleelarve ning Eesti riigieelarve
vahendid. Lõplik maht selgub aasta jooksul.
Toetus kuni 90%.
Programmi esitatakse EK-le heakskiitmiseks
hiljemalt 30.06.2015
Programmil on 4 toetussuunda:
1.
2.
3.
4.

www.estlatrus.ee

ettevõtluse ning väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arendamine;
piirihaldus;
keskkonnakaitse;
hea valitsemistava toetamine kohalikul ja regionaalsel tasandil.

Eesti-Läti programm
Programmipiirkond
Eestis - Lääne-Eesti ja Lõuna-Eesti;
Lätis - Kurzeme, Vidzeme, Riia ja Pieriga.
Programmi maht on 38,02 mln €
Kaasfinantseerimine on 15%.
Programmil on 4 toetussuunda:
1. aktiivne ja ligitõmbav ettevõtluskeskkond;
2. puhas ja hinnatud elukeskkond;
3. parem sadamate võrgustik;
4. integreeritud tööturg.
Programmi EK-i heakskiitu oodatakse selle aasta
mais - juunis.

Temaatilised avaüritused vahemikus 3. märts – 7.
aprill.
Projektide ideevoor on aprill – mai.
Taotluste esitamise tähtaeg on septembri lõpp.

www.estlat.eu

Kesk-Läänemere programm
Programm koosneb:
 Kesk-Läänemere allprogrammist (kogu
programmi piirkond).
 Lõuna-Soome ja Eesti allprogrammist
(Lõuna-Soome ja Eesti regioonid, v.a
Ahvenamaa).
 Saarte ja saarestike allprogrammist
(programmipiirkonna saared (v.a
siseveekogude saared) ja saarestikud).
Programmi maht on 102 mln €.
Toetus Eesti ja Läti partneritele kuni 85%;
Rootsi ja Soome partnerite kuni 75%.

www.centralbaltic.eu
EK-i poolt heakskiidetud 2014. a detsembris.
1. taotlusvoor 18.12.14 – 09.02.15
2. taotlusvoor 24.08.15 – 23.10.15

Programmil on 4 toetussuunda:
1.
Konkurentsivõimeline majandus;
2.
Ühiste ressursside jätkusuutlik
kasutamine;
3.
Heade ühendustega Kesk-Läänemere
piirkond;
4.
Heade oskustega ja sotsiaalselt sidus
Kesk-Läänemere piirkond.

Läänemere piirkonna programm
Programmipiirkond Eesti, Läti, Leedu, Taani,
Soome, Poola ja Rootsi ja Saksamaa,
partnerriikidena Norra, Valgevene ja Venemaa
Programmi kogumaht on 264 mln eurot
Toetus partneritele Eestist on kuni 85%
Programmi kiitis EK heaks 2014. a detsembris.
•

Esimene taotlusvoor
02.12.14. – 02.02.15.

Programmil on 4 toetussuunda:
1.
innovatsioonivõime;
2.
loodusvarade tõhus majandamine;
3.
säästev transport;
4.
makroregionaalse koostöö
institutsionaalne suutlikkus.

INTERREG EUROOPA
Programmipiirkond hõlmab kõiki Euroopa Liidu
liikmesriike, Norrat ja Šveitsi.
Programmil on 4 toetussuunda:
1. teadusuuringud, tehnoloogia areng ja
innovatsioon;
2. väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete
konkurentsivõime;
3. vähese CO2-heitega majandus;
4. keskkond ja ressursitõhusus.
Programmi kogumaht on 359 mln €
Toetus Eesti partneritele kuni 85%.
Programmi esimene taotlusvoor on plaanis avada
kevadel 2015.

URBACT III
Programmipiirkond – EL 28 liikmesriiki, Norra ja Šveits
Programmi maht - 74 mln €
Programmi kiideti EK-i heaks detsembris 2014.
Esimene taotlusvoor avatakse märtsis 2015.
Programmil on üks toetussuund «linnade säästva arengu edendamine», mille raames
70% võrgustikuprojektidele eraldatavatest vahenditest läheb viiele järgnevale eesmärgile:
• teaduse, tehnoloogia ja innovatsiooni arengu tugevdamine;
• siire CO₂tõhusa majandusarengu suunas kõigis ettevõtlusharudes;
• keskkonnakaitse ja ressursitõhusus;
• sotsiaalne sidusus ja vaesusega võitlemine;
• tööhõive ja tööjõu mobiilsuse edendamine.
Ülejäänud 30% puhul toetatakse 5 ülejäänud EL2020 strateegia eesmärki:
• IKT kasutamise ja ligipääsu parandamine;
• väikese ja keskmise suurusega ettevõtete konkurentsivõime edendamine;
• kliimamuutustega kohandumine ja riskide juhtimine;
• säästva transpordi ja olulise transporditaristu arendamine;
• hariduse, oskuste ja elukestva õppe ning hariduse infrastruktuuri edendamine säästva
ja integreeritud linnaarengu vallas.

ESPON 2020 programm
Kogu EL territoorium, Island, Liechtenstein, Norra ja Šveits
Üks toetussuund «territoriaalsed andmed, teadmussiire, uuringud, instrumendid ja
teavitustegevus» keskendub viiele eesmärgile:

•
•
•
•
•

teostada uuringuid territoriaalsete aspektide selgitamiseks ja territoriaalse teadmuse
jagamiseks;
pakkuda teadmussiiret ja analüütilist tuge poliitika kujundusprotsessidele;
edendada Euroopa territoriaalset seirevõrku ja territoriaalse analüüsi töövahendeid;
laiendada territoriaalsete analüüside ulatust ja kasutuselevõttu;
arendada ESPON 2020 näol välja konkreetne administratiivne tööriist, mis oleks
võimeline igal hetkel andma vajaduspõhist sisendit ning professionaalset ja
erapooletut tuge poliitikaprotsessidesse.

Programmi toetusmaht on 41,3 MEUR.

INTERACT III
Üleeuroopaline koostöö programm, mis toetab kogemuste ja teadmiste vahetust ETK
programmide vahel.
Programmil on 1 toetussuund: riigiasutuste ja sidusrühmade institutsioonilise
suutlikkuse ja tõhusa avaliku halduse edendamine, mille raames toetatakse järgmised
eesmärgid:
•
•
•

parandada juhtimise ja kontrolli suutlikkust Euroopa territoriaalse koostöö
programmides;
parandada Euroopa territoriaalse koostöö võimekust hõivata ja edastada
programmide tulemusi;
parandada koostöö juhtimise suutlikkust läbi innovaatiliste lähenemisviiside
rakendamise.

Programmi maht on 39,4 miljonit eurot.
Programmi esitatakse Vabariigi Valitsusele heakskiitmiseks 2015. a veebruaris.

