
2017 m. lapkričio 16-17 d. Vilniuje įvyko 2014-2020 
m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną 
programos 2-asis Jungtinio stebėsenos komiteto 
posėdis, kurio metu buvo priimti Programos įgyven-
dinimui svarbūs sprendimai. 

Programos sklandų įgyvendinimą ateinančiais me-
tais užtikrins Jungtinio stebėsenos komiteto patvir-
tintas Programos darbo planas 2018 metams. 
Programos komunikacijos pagrindinės kryptys ir 
komunikacijos bei viešinimo priemonės ir būdai 
numatyti Jungtinio stebėsenos komiteto patvirtina-
me Programos 2018 metų komunikacijos plane. 

Taip pat jau yra naujienų apie labai laukiamą 1-ąjį kvietimą teikti projektų paraiškas. Jungtinis 
stebėsenos komitetas patvirtino Pareiškėjo dokumentų rinkinį: Gaires pareiškėjams ir paramos 
gavėjams kartu su priedais ir dokumentais, reikalingais projektų pasiūlymams pateikti. 1-asis 
kvietimas teikti projektų paraiškas bus skelbiamas netrukus po žiemos švenčių – 2018 m. sau-
sio 10 d. Po kvietimo paskelbimo Programos teritorijoje bus organizuojami informaciniai rengi-
niai potencialiems pareiškėjams. 

Visos naujienos apie 1-ojo kvietimo teikti projektų paraiškas paskelbimą ir informacinių renginių 
datas potencialiems pareiškėjams bus skelbiamos Programos interneto svetainėje ir Progra-
mos Facebook paskyroje. 

VILNIUJE ĮVYKO 2-ASIS JUNGTINIO STEBĖSENOS KOMITETO POSĖDIS 

PROGRAMOS INTERNETO SVETAINĖJE VEIKIA PARTNERIŲ PAIEŠKOS ĮRANKIS PAREIŠKĖJAMS  

Jei ketinate dalyvauti 1-ajame Programos kvietime teikti projektų paraiškas, tačiau 
dar neturite partnerio — pasinaudokite partnerių paieškos priemone programos in-
terneto svetainėje. Pateikite informaciją apie savo projekto idėją / pasiūlymą, kad 
potencialus partneris galėtų Jus surasti ir su Jumis susisiekti. 
 

Kelios organizacijos jau pateikė informaciją apie dominančias Programos remiamas 
sritis bei projektų idėjas ir laukia, kol su jomis susisieks susidomėję partneriai. Po-
tencialius partnerius Programos interneto svetainėje galite rasti čia. 

TRUMPA INFORMACIJA APIE BŪSIMĄ KVIETIMĄ PROJEKTŲ PASIŪLYMAMS 

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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2014–2020 m. Lietuvos – Rusijos bendradarbiavimo 
per sieną programos naujienlaiškis 

 1-asis kvietimas teikti projektų paraiškas bus paskelbtas 2018 m. sausio 10 d. ir truks iki 
2018 m. balandžio 10 d. 

 Mažiausia paramos suma projektui — 100 000 eurų, o didžiausia — 1 000 000 eurų. 

 Projekto trukmė — ne ilgesnė negu 24 mėnesiai. 

 Projekto biudžetą sudarys 90% Programos lėšos (paramos suma) ir 10% partnerių lėšos. 

 Projekte turi dalyvauti bent du partneriai, po vieną iš kiekvienos valstybės. Projekte negali 
dalyvauti daugiau kaip 6 partneriai (įskaitant Pagrindinį partnerį). 

 Bendradarbiavimo kriterijai (turi būti tenkinami bent 3): 

  Aktyvus bendradarbiavimas rengiant projekto paraišką (privalomas); 

  Aktyvus bendradarbiavimas įgyvendinant projektą (privalomas); 

  Bendradarbiavimas skiriant žmogiškuosius išteklius (pasirinktinai); 

  Bendradarbiavimas skiriant finansinius išteklius (pasirinktinai). 

http://www.eni-cbc.eu/lr/lt
http://www.facebook.com/LTRUcbc
http://eni-cbc.eu/lr/lt/partneriu-paieska/140

