
Programmas administ r� ana un 
kontaktinformācija:
 Programmas Vadošā iestāde: 
 Igaunijas Republikas Iekšlietu ministrija
 (Estonian Ministry of the Interior)
 Pikk 61, 
 15065, Tallina, 
 Igaunija

 Programmas Apvienotais tehniskais sekretariāts:
 (Enterprise Estonia)
 Riia 181a
 51014, Tartu
 Igaunija
 E-pasts: peeter.unt@estlat.eu
 Mob.tel.: +37 25 107807
 Tel.: +37 27 635374

 Rīgas Informācijas Punkts
 Elizabetes iela 19,
 LV-1010, Rīga
 LATVIJA

 Nacionālā atbildīga iestāde Latvijā:
 Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija
 Lāčplēša iela 27, 
 LV-1011, Rīga
 LATVIJA
 Tel: + 317 67770421
 Fax: + 317 67770479

 Pirmā līmeņa fi nanšu kontrole
 Latvijas projektu partneriem:
 Valsts reģionālās attīstība aģentūra
 Pārrobežu projektu nodaļa
 Elizabetes iela 19, 
 LV-1010,  Rīga
 LATVIJA
 Tel.:+371 67079019,
 Fax: +371 67079001
 E-mail:ppkn@vraa.gov.lv

Informācija par Igaunijas-Latvijas
pārrobežu sadarbības programmu un rokasgrāmatu

ir pieejama RAPLM mājas lapā – www.raplm.gov.lv un
vēlāk būs pieejama programmas mājas lapā. 

Reģionālās attīstības un
pašvaldību lietu ministrija

Eiropas Struktūrfondu
3. mērķis
„Eiropas Teritoriālā sadarbība”

Igaunijas-
Latvijas

pā obežu
sadarbības 

programma 
2007.-2013. gadam

Programmas atbalsta saņēmēji ir:
 nacionālās (valsts), reģionālās un vietējās 

pašvaldības un iestādes;
 sabiedriskajām līdzvērtīgas organizācijas;
 nevalstiskās organizācijas;
 privātie uzņēmumi (tikai 1. un 2. prioritātes 

ietvaros) 

N.B: Projektā ir jāpiedalās vismaz 1 partnerim 
no katras programmas dalībvalsts.

Katram projektam īstenošanas laikā ir jāievēro 
publicitātes un informācijas prasības, kas ir 
uzskaitītas Eiropas Komisijas regulā Nr. 1828/2006. 



Eiropas Savienības Struktūrfondu Mērķis 3 
„Eiropas teritoriālā sadarbība veicina līdzsvarotu, 
harmonizētu un ilgtspējīgu attīstību visā Eiropas 
Savienības teritorijā, nodrošinot sadarbību pārrobežu, 
transnacionālās un starpreģionu sadarbības 
programmās, kas tiks fi nansētas no Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem.

Galvenais programmas mērķis ir veicināt ilgtspējīgu 
un vienlīdzīgu pierobežas reģiona sociālekonomisko 
attīstību, lai padarītu to konkurētspējīgu 
ekonomiskajai un uzņēmējdarbības attīstībai un 
pievilcīgu dzīvošanai un apmeklēšanai.

Programmas a� i� ināmajā teritorijā
ietilpst šādi NUTS III reģioni

 Latvijā: Kurzeme, Pierīga, Rīga, Vidzeme
 Igaunijā: Lõuna-Eesti, Lääne-Eesti.

Lēmumu par projektu apstiprināšanu un 
fi nansējuma piešķiršanu pieņem Programmas 
Uzraudzības komiteja, kas sastāv no programmas 
dalībvalstu nacionālā, reģionālā līmeņa pārstāvjiem 
un sociāli ekonomiskajiem partneriem.

Kopējais programmas budžets
(ERAF + nacionālais fi nansējums) –
51 083 917 eiro

Programmas fi nansējums projektiem –
44 670 521 eiro 

ERAF līdzfi nansējuma likme
Latvijas projektu partneriem ir        85%.

Nacionālais līdzfi nansējums        15%
apmērā ir jānodrošina projekta partneriem.

Programmā ir izdalītas trīs 
kopējās saturiskās prioritāt� .

1. prioritāte.
 Lielāka pierobežas reģionu kohēzija 
 Prioritāte veicina izolācijas samazināšanos, 

uzlabojot iekšēju un ārēju programmas teritorijas 
pieejamību, publisko pakalpojumu un resursu 
kopīgas vadības uzlabošanu.

2. prioritāte.
 Augstāka pierobežas reģionu konkurētspēja 

Prioritāte veicina uzņēmējdarbības uzsākšanu 
un attīstību, darba prasmju un cilvēkresursu 
uzlabošanu.

3. prioritāte.
 Aktīvas, ilgtspējīgas un integrētas kopienas 

Prioritāte veicina vides uzlabošanu aktīvām 
un ilgtspējīgām kopienām, pierobežu reģionu 
saskarsmi.

4. Prioritāte
 Tehniskā palīdzība 
 
Programma t iek  f inansēta  no ERAF
līdzekļiem  un ieviesta, izmantojot atklātus
projektu konkursus. 

Projekta ilgums: līdz 24 mēnešiem.
Projekta apjoms: 

 Minimālais projektu apjoms
 visās prioritātēs ir 20 000 eiro;
 1. un 2. prioritātes ietvaros maksimālais
 projektu apjoms ir līdz 2 miljoniem eiro;
 3. prioritātes ietvaros maksimālais
 projektu apjoms ir līdz 300 000 eiro.


