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I. AKTIIVNE JA ATRAKTIIVNE 
ETTEVÕTLUSKESKKOND

III. PAREM SADAMAVÕRGUSTIK

35,6 MEUR PRIORITEETSED 
SUUNAD

II. PUHAS JA VÄÄRTUSTATUD 
ELUKESKESKKOND

IV. INTEGREERITUD TÖÖTURG



Prioriteetne suund 1 „Aktiivne ja atraktiivne 
ettevõtluskeskkond“ 11,3 MEUR

1.1 Eesmärk: Suurem ettevõtete piiriülene 

koostöö programmipiirkonnas.

1.2 Eesmärk: Rohkem ühiselt 

arendatud tooteid ja teenuseid 

programmipiirkonnas.



1. Aktiivne ja atraktiivne ettevõtluskeskkond

1.1 Eesmärk: Suurem ettevõtete piiriülene 
koostöö programmi piirkonnas.

1.1.1: Osalejate arv projekti üritustel, va projekti 

juhtimisega seotud koosolekud (500).

1.1.2: Ühiselt organiseeritud üritused (30).

Indikaatorid



Ettevõtlus 

Prioriteetne suund 1 „Aktiivne ja atraktiivne ettevõtluskeskkond“.

1.1 Eesmärk: Suurem ettevõtete piiriülene koostöö programmi piirkonnas.

Tulemusindikaator: Nende ettevõtjate ja uute ettevõtete osakaal regioonis, kes on 
valmis piiriüleseks koostööks. 

Toetatavad tegevused:

 Tegevused ja tugisüsteemid, mis hõlbustavad Eesti ja Läti ettevõtete koostööd ja 
informatsiooni vahetust: koolitused, töötoad, konsultatsioonid ja turuanalüüsid (sh 
sektoripõhise väärtusahela SWOT analüüs).

 Ettevõtete toetamine rahvusvahelistumises ja piiriüleses võrgustumises sh ühiselt 
messidel osalemine jms kontaktüritused ettevõtetele mõlemast liikmesriigist.

 Ettevõtlusvaimu ergutamine ja uute, piiriülesest koostööst huvitatud ettevõtete 
asutamise soodustamine.

 Tegevused, mis aitavad luua pikaajalisi suhteid mõlema riigi ettevõtjate vahel, sh 
ühiste turunduskanalite loomine; turundusmaterjalid ja äriüritused. 

Taotlejad:
Kõik asjakohased juriidilised isikud, sh ettevõtted.



1. Aktiivne ja atraktiivne ettevõtluskeskkond

1.2 Eesmärk: Rohkem ühiselt arendatud tooteid ja teenuseid 
programmi piirkonnas.

1.2.1: Ühiselt (koostöös) arendatud tooted ja 

teenused (12). 

1.2.2: Ühised turundustegevused (12).

Indikaatorid



Ettevõtlus 

Prioriteetne suund 1 „Aktiivne ja atraktiivne ettevõtluskeskkond“.

1.2 Eesmärk: Rohkem ühiselt arendatud tooteid ja teenuseid programmipiirkonnas.

Tulemusindikaator: Ühiseid tooteid ja teenuseid arendavate ettevõtjate osakaal.

Toetatavad tegevused:

 Ühine toote- ja teenusearendus (esimesed prototüübid, nende testimine jms)

 Süstemaatilised ja pikaajalised arendustegevused ettevõtjate jaoks. 

 Turunduse ja müügi kompetentsi tõstmine (nt koolitused).

 Koostöö tugevdamine Eesti ja Läti ettevõtjate, teadus- ja haridusasutuste ning 
avaliku sektori tugistruktuuride vahel; innovatsiooni toetamine. 

 Turundustegevused: turu-uuringud, ühine messidel osalemine, 
turundusmaterjalide loomine.

Taotlejad: 

Ettevõtted, ja kõik asjakohased juriidilised isikud.



Prioriteetne suund 2 „Puhas ja väärtustatud elukeskkond“ 
13,6 MEUR

2.1 Eesmärk: Loodus- ja kultuuripärandi mitmekülgsem ning 
jätkusuutlikum kasutamine. 



Indikaatorid

2. Puhas ja väärtustatud elukeskkond
2.1 Eesmärk: Loodus- ja kultuuripärandi mitmekülgsem ning 
jätkusuutlikum kasutamine

2.1.1: Parendatud loodus- ja kultuuripärandi paigad (35).

2.1.2: Tooted või teenused (või nende kogumid), mis põhinevad kultuuri- või 
looduspärandil (7).

2.1.3: Kultuuri- või looduspärandi kohtade haldamiseks ja edendamiseks 
loodud uued piiriülesed võrgustikud või oma koostööd tugevdanud 
olemasolevad piiriülesed võrgustikud (7). 

Indikaatorid



Puhas ja väärtustatud 
elukeskkond

Prioriteetne suund 2 „Puhas ja väärtustatud elukeskkond“

2.1 Eesmärk: Loodus- ja kultuuripärandi mitmekülgsem ning jätkusuutlikum 
kasutamine.

Tulemusindikaator: kultuuri- ja looduspärandi paikade külastajate arv. 
Toetatavad tegevused:

 Jätkusuutlike ja keskkonnasõbralike turismitoodete ja –teenuste loomine, 
mis põhinevad loodus- ja kultuuripärandil. 

 Ühiste turismitoodete või – teenuste oluliseks osaks olevate loodus- või 
kultuuripärandipaikade parendamine.

 Toodete ja teenuste turundamine.

Taotlejad:

Kõik asjakohased juriidilised isikud, sh ettevõtted.
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