
Programmas administ r� ana un 
kontaktinformācija:
 Programmas Vadošā iestāde: 
 Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija
 Lāčplēša iela 27, 
 LV-1011, Rīga
 LATVIJA
 Tel: + 317 67770424
 Fax: + 317 67770479

 Programmas Apvienotais tehniskais sekretariāts:
 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

Informācija par Igaunijas-Latvijas-Krievijas
pārrobežu sadarbības programmu

ir pieejama RAPLM mājas lapā – www.raplm.gov.lv Reģionālās attīstības un
pašvaldību lietu ministrija

 Eiropas kaimiņattiecību
un partnerības
instruments

Igaunijas–Latvijas
–Krievijas
pā� obežu
sadarbības

programma
2007.-2013. gadam

Programmas atbalsta saņēmēji ir:
 vietējas un reģionālas iestādes;
 valsts iestādes;
 nevalstiskās organizācijas;
 sabiedriskajām līdzvērtīgas organizācijas;
 privātas organizācijas
 (tikai 1. prioritātes ietvaros).

N.B: Projektā ir jāpiedalās vismaz 1 partnerim 
no programmas ES partnervalsts – Krievijas 
un vismaz 1 partnerim no programmas ES 
dalībvalsts - Latvijas vai Igaunijas.



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.

Programma tiks īstenota Eiropas kaimiņattiecību 
un partnerības instrumenta (EKPI) ietvaros. EKPI ir 
Eiropas Komisijas iniciatīva, kas aizvietos līdzšinējās 
ģeogrāfi skās un tematiskās sadarbības fi nanšu 
programmas ārējās robežās (piemēram, TACIS). EKPI 
paredz viena projekta ietvaros fi nansēt aktivitātes 
gan ES iekšienē, gan attiecināmajās teritorijās ārpus 
ES robežām.

Galvenais programmas mērķis ir veicināt ilgtspējīgu 
un vienlīdzīgu pierobežas reģiona sociālekonomisko 
attīstību, lai padarītu to konkurētspējīgu ekonom-

Programma tiek fi nansēta no ERAF un EKPI 
līdzekļiem un ieviesta, izmantojot atklātus projektu 
konkursus.

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.

Programmas kopējais
(ERAF/EKPI) fi nansējums ir -
47,7 mljn. eiro. 

Programmas līdzfi nansējuma likme
Latvijas projektu partneriem ir       90%. 

Nacionālais līdzfi nansējums       10 %
apmērā ir jānodrošina projekta partneriem.

iskajai un uzņēmējdarbības attīstībai un pievilcīgu 
dzīvošanai un apmeklēšanai.

Programmas a� i  ināmās 
teritorijas:
 Latvija: Latgale, Vidzeme, (Rīga un Pierīga kā 

papildus teritorijas);
 Igaunija: Kirde-Eesti, Lõuna-Eesti, Kesk-Eesti, 

(Põhja-Eesti kā papildus teritorija);
 Krievija: Ļeningradas apgabals, Pleskavas 

apgabals, Sanktpēterburga.

Programmā ir trīs prioritāt� :

1. prioritāte.
 Sociālekonomiskās attīstības veicināšana 
 Prioritāte veicina sociālekonomisko, uzņē-

mējdarbības un biznesa attīstību, transporta, 
loģistikas un komunikācijas risinājumus, kā arī 
tūrisma attīstību.

2. prioritāte.
 Kopējie izaicinājumi 
 Prioritāte veicina kopīgu darbību vides un dabas 

resursu aizsardzībā, kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšanā un sekmēšanā, kā arī enerģijas 
efektivitātes uzlabošanā.

3. prioritāte.
 Sadarbības veicināšana „cilvēks-cilvēkam”  

Prioritāte veicina vietējo iniciatīvu attīstību, 
vietējo un reģionālo institūciju administratīvās 
kapacitātes celšanu, sadarbību kultūras, sporta, 
sociālās un veselības aprūpes jomās.


