PROGRAMMAS VADĪBA

Nacionālā atbildīgā iestāde Latvijā:

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, Latvija
Programmas Vadošā iestāde:

Igaunijas Republikas Iekšlietu ministrija
(Estonian Ministry of Interior)
Pikk 61, 15065 Tallinn, Eesti

PROGRAMMAS
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJI

Valsts budžeta iestādes (piemēram, nozaru
ministrijas, aģentūras)

Programmas Kopīgais sekretariāts:

Nodibinājums „Enterprise Estonia”
(foundation „Enterprise Estonia”)
Sõbra 56, 51013 Tartu, Eesti

Programmas Kopīgā sekretariāta Rīgas
birojs: Valsts reģionālās attīstības aģentūra

Ausekļa iela 14, Rīga, LV-1010, Latvija

No valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas
publiskās personas un to izveidotās iestādes
(piemēram, plānošanas reģioni, izglītības
iestādes, zinātniskās institūcijas)

IGAUNIJASLATVIJAS

Pašvaldības un to izveidotās iestādes
Pašvaldību un valsts kapitālsabiedrības

PĀRROBEŽU
SADARBĪBAS PROGRAMMA

Biedrības un nodibinājumi

2014.–2020. GADAM

Privātie uzņēmumi

!

Projektu atlasi finansējuma saņemšanai
veiks programmas Uzraudzības komiteja,
kuras sastāvā ir abu valstu pārstāvji.

Sīkāka informācija par programmu ir pieejama
VARAM mājaslapā www.varam.gov.lv un
programmas mājaslapā www.estlat.eu

Pārrobežu sadarbība palīdz novērst kaimiņvalstu
pierobežu reģionu kopīgās problēmas un izmantot
neapgūto izaugsmes potenciālu, lai vienmērīgi attīstītu
Eiropas Savienības teritoriju. Viens no pārrobežu
sadarbības atbalsta instrumentiem ir pārrobežu
sadarbības programmas ar kopīgi īstenotiem projektiem.
Galvenais pārrobežu sadarbības projekta
nosacījums – projektā ir jāpiedalās vismaz vienam
partnerim no katras programmas dalībvalsts.

PROGRAMMAS TERITORIJA
Latvijā – Kurzemes un Vidzemes reģioni, Rīga, Pierīga
Igaunijā – Dienvidigaunijas (Lõuna-Eesti) un
Rietumigaunijas (Lääne-Eesti) reģioni

1. Aktīva un pievilcīga
uzņēmējdarbības vide:
1.1. pastiprināta starptautiskās uzņēmējdarbības
aktivitāte reģionā;
1.2. vairāk kopīgi attīstītu produktu un pakalpojumu
programmas teritorijā.
Atbalstāmo aktivitāšu piemēri: jaunu uzņēmumu
dibināšanas veicināšana, atbalsts uzņēmumiem
starptautisko kontaktu veidošanā un attīstībā, mācības un
konsultācijas, kopīgi gadatirgi, sadarbība starp
uzņēmējdarbības atbalsta organizācijām, struktūru
izveidošana sadarbības un informācijas apmaiņas
veicināšanai starp Igaunijas un Latvijas uzņēmējiem, mazo
un vidējo uzņēmumu (MVU) attīstības pasākumu īstenošana,
kopīgu produktu un pakalpojumu izstrāde, kopīgas
mārketinga aktivitātes, sadarbības uzlabošana inovāciju
atbalstam starp publiskā sektora struktūrām, pētniecības un
izglītības institūcijām un MVU u. c.

2. Tīra un augstvērtīga dzīves vide:
2.1. daudzveidīga un ilgtspējīga dabas un kultūras
mantojuma izmantošana;
2.2. informētības uzlabošana un efektīvāka kopīgo
dabas resursu pārvaldība.

Igaunijas-Latvijas programma 2014.–2020.
gadam stiprinās sadarbību starp reģioniem šādu
mērķu sasniegšanai:

Atbalstāmo aktivitāšu piemēri: dabas un kultūras
mantojuma pārvaldības uzlabošana, uz dabas un kultūras
mantojumu balstītu produktu un pakalpojumu radīšana,
risinājumi esošo objektu attīstīšanai, iekļaujot IT
risinājumus, dabas tūrisma veicināšana, zināšanu
padziļināšana par efektīvu resursu izmantošanu (tostarp
energoefektivitāti) un ilgtspējīgu ikdienas dzīvesveidu,
šķiroto atkritumu īpatsvara un pārstrādes popularitātes
palielināšana, kopīgo ūdens resursu izmantošanas
efektivitātes un aizsardzības uzlabošana u. c.

aktīva un pievilcīga uzņēmējdarbības vide;
tīra un augstvērtīga dzīves vide;
labāks ostu tīkls;
integrēts darba tirgus.

3. Labāks ostu tīkls – uzlabots mazo ostu tīkls
ar labu pakalpojumu līmeni.
Atbalstāmo aktivitāšu piemēri: mazo ostu
labiekārtošana, ostās pieejamo pakalpojumu uzlabošana,
vienota tīkla veidošana un mārketinga aktivitātes.

4. Integrēts darba tirgus – uzlaboti apstākļi
pārrobežu darbavietu pieejamībai.
Atbalstāmo aktivitāšu piemēri: jauni risinājumi
nodarbinātības aktivitāšu izvēršanai, Igaunijas un Latvijas
darba meklētāju datubāzes un darba tirgus piedāvājumu
saskaņošana, mūžizglītības un pārkvalificēšanās
pasākumu ieviešana, mācības un pārrobežu darbam
nepieciešamo iemaņu attīstīšana, attālinātais/viedais
darbs un tā potenciāls, informācijas pakalpojumi,
izstādes, prakses darbi otrpus robežai u. c.

PROGRAMMAS FINANSĒJUMS
Programmu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības
fonds (ERAF). Programmas projektiem pieejamais
ERAF finansējums ir 35 359 236 EUR.
Programmas līdzfinansējuma likme projektiem ir
85 % no projekta attiecināmajiem izdevumiem.
Nacionālais līdzfinansējums 15 % apmērā
jānodrošina projekta partneriem.

