
Nors Programos 1-asis kvietimas teikti projektų paraiškas paskelbtas visai neseniai - paraiškų 
teikimo laikotarpis jau įpusėjo! Paraiškos, siunčiamos registruotu paštu, per kurjerių tarnybą ar 
teikiamos asmeniškai, turi būti gautos viešosios įstaigos Jungtinis techninis sekretoriatas 
(Konstitucijos pr. 7 (24 aukštas), LT-09308, Vilnius) iki 2018 m. balandžio 10 d. 14:00 val. 
(Vilniaus laiku, GMT +2). 

Gairės pareiškėjams ir paramos gavėjams kartu su priedais ir visa kita su 1-uoju kvietimu teikti 
projektų paraiškas susijusi informacija pateikta Programos interneto svetainėje. 

ĮPUSĖJO 1-ASIS PROGRAMOS KVIETIMO TEIKTI  PARAIŠKAS LAIKOTARPIS 

TAURAGĖJE, BIRŠTONE IR KALININGRADE ORGANIZUOJAMI 4 REGIONINIAI PRAKTINIAI SEMINARAI 

2018 m. kovo mėnesį Programos teritorijoje bus organizuojami 4 regioniniai praktiniai seminarai (2 Lietuvoje ir 2 Rusijoje): kovo  
15 d. Tauragėje, kovo 16 d. Birštone ir kovo 21-22 d. Kaliningrade. 

Elektroninė registracija į šiuos seminarus prasidės š. m. kovo 1 d. Dėl  seminarų praktinio pobūdžio juose gali būti dalyvauti ri-
botas dalyvių skaičius, todėl tą pačią organizaciją gali atstovauti 1 asmuo. Atkreipkite dėmesį, kad registracijos patvirtinimą iš-
siųsime po to, kai uždarysime registraciją. 

Nepraleiskite svarbių naujienų apie artėjančius regioninius praktinius seminarus potencialiems pareiškėjams Programos sve-
tainėje ir „Facebook“ paskyroje! 

GAIRĖS PROGRAMOS INTERNETO SVETAINĖJE SKELBIAMOS 3 KALBOMIS 

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 

Gairės pareiškėjams ir paramos gavėjams Programos svetainėje jau skelbiamas ne tik anglų, 
tačiau taip pat lietuvių bei rusų kalbomis. Gaires pareiškėjams ir paramos gavėjams 3 kalbomis 
rasite čia. 

Atkreipiame dėmesį, kad esant neatitikimams, viršenybę turės originalios Gairės pareiškėjams 
ir paramos gavėjams anglų kalba.  

Siekiant plačiai paskleisti informaciją apie Programos 1-ąjį 
kvietimą teikti projektų paraiškas, Programos Jungtinis techni-
nis sekretoriatas organizavo 3 informacinius renginius Progra-
mos teritorijoje. Informaciniai renginiai vyko vasario 1 d. Mari-
jampolėje, vasario 7 d. Klaipėdoje ir vasario 8 d. Kaliningrade. 
Daugiau nei 250 dalyvių įgijo naujų žinių, išgirdo daug naudin-
gos informacijos ir atsakymus į juos dominusius klausimus. 

Informacinių renginių medžiaga nacionalinėmis kalbomis patei-
kiama programos interneto svetainėje. Ją galite rasti čia. 

Visų 3 įvykusių informacinių renginių nuotraukos skelbiamos programos „Facebook“ paskyroje. 
Marijampolės informacinio renginio akimirkas galite peržiūrėti čia, Klaipėdos – čia ir Kaliningra-
do – čia. 

PROGRAMOS TERITORIJOJE ĮVYKO 3 INFORMACINIAI RENGINIAI 

SKILTIS „KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI“ VEIKIA INTERNETO SVETAINĖJE  

Potencialiems pareiškėjams ir paramos gavėjams skirta skiltis „Klausimai ir atsakymai“ pa-
skelbta Programos interneto svetainės skyriuje „Kvietimas teikti paraiškas“. Kad būtų patogiau, 
klausimai sugrupuoti pagal temas. 

Prieš pateikdami klausimą JTS, pasitikrinkite, ar atsakymas į Jūsų klausimą dar nepateiktas 
Programos svetainėje. Skiltį „Klausimai ir atsakymai“ galite rasti čia. Jei čia nerandate atsaky-
mų, prašome pateikti savo klausimą el. paštu communication@eni-cbc.eu. 

Klausimai gali būti pateikti iki 2018 m. balandžio 3 d. Į po šio termino pateiktus klausimus atsa-
kymai nebus teikiami. 
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