
2017 m. rugsėjo 21 d. Svetlogorske (Kaliningrado sri-
tis, Rusijos Federacija) vyks 2014-2020 m. Lietuvos ir 
Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos atida-
rymo konferencija.  

Apie 200 konferencijos dalyvių iš Lietuvos ir Rusijos 
turės galimybę susipažinti su sėkmingais praėjusio bendradarbiavimo laiko-
tarpio projektais, išgirsti programos naujienas ir bendraudami užmegzti ver-
tingas pažintis ir partnerystes. 

PROGRAMOS ATIDARYMO KONFERENCIJA VYKS RUGSĖJO 21 DIENĄ 
SVETLOGORSKE 

EUROPOS BENDRADARBIAVIMO BĖGIMAS — VAIKŲ BĖGIMAS NIDOJE 

Rugsėjo 21 d. Europa jau 6-ąjį kartą švenčia Euro-
pos bendradarbiavimo dieną.  

Tą dieną ir aplinkinėmis dienomis organizuojama 
daugybė renginių visoje Europoje, paminint daugiau 
nei 20 metų trunkančio teritorinio bendradarbiavimo 

JAU VEIKIA PROGRAMOS JUNGTINIS TECHNINIS SEKRETORIATAS 
VILNIUJE 

Nuo šių metų rugpjūčio 1 d. Programos labui dar-
buojasi stipri ir patyrusi ekspertų komanda. Progra-
mos Jungtinis techninis sekretoriatas, kurį sudaro 4 
darbuotojai, šiuo metu intensyviai ruošiasi Progra-
mos startui ir visų labai laukiamam būsimam Prog-
ramos kvietimui teikti projektų paraiškas, kurį keti-
nama paskelbti dar šiais metais. Sekretoriato ko-
mandos kontaktai:  http://eni-cbc.eu/lr/lt/ 

PROGRAMOS DOKUMENTAS — LIETUVIŲ IR RUSŲ KALBOMIS 

Programos interneto svetainėje greitu metu numatoma paskelbti neoficialius 
Programos dokumento vertimus į lietuvių ir rusų kalbas. Atkreipiame dėmesį, 
kad esant neatitikimams, viršenybę turės originalus Programos dokumentas 
anglų kalba. Programos dokumentą anglų kalba galite rasti čia.   Jei nepageidaujate gauti šio naujienlaiškio, rašykite 

el. paštu communication@eni-cbc.eu 

https://www.facebook.com/
LTRUcbc/ 

Už šio leidinio turinį atsako Jungtinis techninis 
sekretoriatas, informacija negali būti naudojama 
Europos Sąjungos pozicijai reikšti. 

http://eni-cbc.eu/lr/lt/ 

Draugaukime Facebook 

Aplankykite Programos 

svetainę 

Švęsdama šią dieną, 2014-2020 metų Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programa prisidės 
prie 2017 m. rugsėjo 30 d. vyksiančio Nidos Asics pusės maratono bėgimo organizavimo ir globos pačius 
mažiausius šio bėgimo dalyvius.  

Vaikų 0,5 km. ir 2 km. distancijos - Europos bendradarbiavimo bėgimas! Vaikų laukia ne tik smagus bėgi-
mas ir geras laikas, bet ir dovanėlės bei prizai! Išsamesnė informacija: www.nidarun.lt. 
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