
Šių metų rugsėjo 21 d. Svetlogorske (liet. Rūsiuose) 
(Kaliningrado sritis, Rusijos Federacija) iškilmingai atida-
ryta 2014-2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo 
per sieną programa. Programos atidarymo konferencijoje 
dalyvavo daugiau kaip 200 Lietuvos ir Rusijos savivaldy-
bių, biudžetinių įstaigų, NVO organizacijų atstovų. Konfe-
rencijos metu dalyviai atnaujino senus bendradarbiavimo 
ryšius ir užmezgė naujas pažintis, pasidalino projektų idė-
jomis, gavo atsakymus iš programos valdymo institucijų atstovų.  

Konferencijos metu buvo pristatyti 2007-2013 m. Europos kaimynystės ir partnerystės 
priemonės Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos re-
zultatai ir 2014-2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos  
teikiamos galimybės. Dalyviams taip pat buvo skirtas laikas pabendrauti tarpusavyje, 
surasti potencialius partnerius ir aptarti projektų pasiūlymus.  

Daugiau Programos atidarymo konferencijos akimirkų galite peržiūrėti čia. 

PROGRAMOS ATIDARYMO KONFERENCIJA VYKO SVETLOGORSKE 

EUROPOS BENDRADARBIAVIMO BĖGIMĄ LYDĖJO PUIKUS ORAS 

Rugsėjo 30 d. Kuršių Nerijos Nidos kurorte įvyko Europos 
bendradarbiavimo bėgimas. Tai – tradicinio, jau aštuoniolikto-
jo Nidos pusės maratono renginio dalis, prie kurios organiza-
vimo prisidėjo 2014-2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradar-
biavimo per sieną programa. 

0,5 ir 2 kilometrų distancijos, pavadintos Europos bendradarbiavimo bėgimu, buvo skirtos 
visoje Europoje minimai Europos bendradarbiavimo dienai. Europos bendradarbiavimo bė-

gime dalyvavo daugiau nei 150 vaikų. Europos bendradarbiavimo vardan 0,5 kilometro įveikė daugiau nei 100 bėgi-
kų iki 12 metų amžiaus, o 2 kilometrus – daugiau nei 45 bėgikai iki 18 metų amžiaus. Visiems jauniesiems bėgikams 
buvo įteiktos programos dovanėlės. Prizines vietas užėmę bėgikai buvo apdovanoti specialiais programos įsteigtais 
prizais, kuriuos vaikams įteikė Neringos savivaldybės meras Darius Jasaitis. 

Iš viso Nidos pusės maratono bėgimo šventėje dalyvavo daugiau nei 750 žmonių. Daugiau nuotraukų galite rasti čia. 

PARTNERIŲ PAIEŠKOS GALIMYBĖ PROGRAMOS INTERNETO SVETAINĖJE 

Neužilgo bus skelbiamas 1-asis Programos kvietimas teikti projektų paraiškas. Jei 
neturite partnerio, pasinaudokite partnerių paieškos priemone programos svetainėje. 

Šis priemonė suteikia galimybes: 
a) pateikti informaciją apie jūsų projekto idėją/pasiūlymą, kad potencialus partneris 
galėtų Jus surasti ir su Jumis susisiekti; 
b) peržiūrėti kitų pateiktas projektų idėjas/pasiūlymus ir susisiekti su galimu partneriu. 

Informaciją apie partnerių paiešką Programos svetainėje galite peržiūrėti čia. 

PROGRAMOS DOKUMENTAS SKELBIAMAS VALSTYBINĖMIS KALBOMIS 

Programos dokumentas Programos svetainėje jau skelbiamas ne tik anglų, tačiau taip 
pat ir lietuvių bei rusų kalbomis. Programos dokumentą 3 kalbomis rasite čia. 

Atkreipiame dėmesį, kad esant neatitikimams, viršenybę turės originalus Programos 
dokumentas anglų kalba.  

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/ 
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