
Programos JTS iki 2018 m. balandžio 10 d. 14:00 val. 
(Vilniaus laiku), kuomet baigėsi 1-asis 2014-2020 m. 
Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną progra-
mos kvietimas teikti paraiškas, sulaukė 57 paraiškų, 
kurias pateikė 56 pareiškėjai. Bendra pagal visus Prog-
ramos prioritetus pateiktų projektų  vertė yra 34,32 mln. 
EUR (Programos finansavimas - 30,88 mln. EUR). 

Populiariausias buvo Programos 1.1 prioritetas, pagal 
kurį pateikta 47% (27 iš 57) visų paraiškų. Net 86% (49 

iš 57) paraiškų pateikė pagrindiniai paramos gavėjai iš pagrindinių Programos regionų. 72% 
(41 iš 57) paraiškų pateikė pagrindiniai paramos gavėjai iš Lietuvos, 28% (16 iš 57) - iš Kali-
ningrado srities. Daugelį paraiškų (29 iš 57) parengė 2 paramos gavėjai. 

Daugiau statistinės informacijos apie 1-ąjį kvietimą teikti paraiškas rasite čia. 

1-OJO KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKAS METU PATEIKTOS 57 PARAIŠKOS 

PIRMIEJI SUŽINOKITE VISAS SVARBIAUSIAS PROGRAMOS NAUJIENAS! 

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 

Programos interneto svetainėje yra numatyta galimybė užsiprenumeruoti Programos naujie-
nas. Kai tik naujienos skelbiamos Programos interneto svetainėje, prenumeratoriai gauna pra-
nešimą prenumeratos metu nurodytu el. pašto adresu. 

Programos naujienas galite užsiprenumeruoti pateikdami el. pašto adresą dešiniajame apati-
niame Programos interneto svetainės kampe. Palaikykime ryšį! 

2018 m. kovo mėn. Programos JTS organizavo 4 regioninius praktinius 
seminarus Programos teritorijoje, kuriuose dalyvavo daugiau kaip 100 
dalyvių. Šie seminarai buvo skirti įgūdžių ir žinių stiprinimui, daugiausia 
dėmesio skiriant loginės struktūros formavimui ir projekto biudžeto pla-
navimui. Šios sritys parinktos atsižvelgiant į tai, kad jas besidomintieji 
Programa ir jos teikiamomis galimybėmis nurodė kaip labiausiai reika-
lingas stiprinti. 

Po Programos JTS komandos prezentacijų dalyviai atliko komandines-
praktines užduotis grupėmis, todėl regioninių praktinių seminarų daly-

viai ne tik įgijo žinių, bet taip pat pasidalijo savo patirtimi ir skirtingais požiū-
riais bei patobulino savo bendradarbiavimo įgūdžius. 

Regioninių praktinių seminarų medžiaga nacionalinėmis kalbomis pateikia-
ma Programos svetainėje. Medžiagą lietuvių kalba galite rasti čia. 

Visų 4 regioninių praktinių seminarų nuotraukos yra publikuotos Programos 
„Facebook“ paskyroje. Taip pat šių seminarų akimirkas galite peržvelgti 
Programos interneto svetainės Nuotraukų galerijoje. 

REGIONINIŲ PRAKTINIŲ SEMINARŲ METU SUSTIPRINTI ĮGŪDŽIAI IR ŽINIOS 

TOTALIZATORIŲ LAIMĖJO KALININGRADO ZOOLOGIJOS SODO DIREKTORĖ 

Totalizatorius vyko savaitę iki Programos 1-ojo kvietimo teikti paraiškas 
pabaigos Programos „Facebook“ paskyroje. Jo metu žaidimo dalyviai turėjo 
spėti, kiek paraiškų bus pateikta iki kvietimo teikti paraiškas pabaigos. 

Svetlana Sokolova, itin garsaus Kaliningrado zoologijos sodo direktorė, bu-
vo pati taikliausia ir beveik tiksliai atspėjo Programos 1-ojo kvietimo teikti 
paraiškas metu pateiktų paraiškų skaičių (spėjimas - 59, pateiktos - 57). 
Programos JTS padalinio Kaliningrade atstovai pasveikino totalizatoriaus 
nugalėtoją ir perdavė jai laimėtus Programos suvenyrus. 

http://eni-cbc.eu/lr/lt/naujienos/pirmasis-kvietimas-teikti-paraiskas-skaiciais/374
http://eni-cbc.eu/lr/lt/kvietimas-teikti-paraiskas/regioniniu-praktiniu-seminaru-potencialiems-pareiskejams-medziaga/356
http://eni-cbc.eu/lr/lt/programa/nuotrauku-galerija/350/y2018

