
Visų Europos Sąjungos šalių narių ir Rusijos bendradarbia-
vimo  per sieną programų atstovai 2018 m. rugpjūčio 22-23 
dienomis Tartu (Estija) dalyvavo „Šiaurės klasterio“ susitiki-
me, kuris organizuotas siekiant pasidalinti patirtimi ir žinio-
mis. Kartu su TESIM projekto (techninės pagalbos progra-
moms projektas) ekspertais daugiau kaip 60 skirtingų prog-
ramų atstovų diskutavo viešųjų pirkimų, išlaidų tikrinimo, 
partnerystės susitarimų, paramos sutarčių sudarymo, 

bendrojo duomenų apsaugos reglamento, komunikacijos ir kitų įvairių temų klausimais, taip pat 
aptarė būsimų bendradarbiavimo per sieną programų perspektyvas. 

Toks "Šiaurės klasterio" bendradarbiavimo per sieną programų susitikimas buvo surengtas jau 
antrąjį kartą. Valdymo institucijų, jungtinių techninių sekretoriatų ir jų filialų atstovų bendras 
darbas ir diskusijos užtikrino puikius rezultatus, tokius kaip geresnis tarpusavio supratimas, 
naujos idėjos ir įkvėpimas diegiant naujoves. 

BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMOS DALIJOSI PATIRTIMI TARTU 

SUKURTA PROGRAMOS PASKYRA SOCIALINIAME TINKLE VKONTAKTE 

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 

Informacija apie Programą ir pagrindinės naujienos pateikiamos ne tik Programos 

Facebook paskyroje, bet ir socialiniame tinkle VKontakte! Sekite Programos naujie-

nas Jums patogesniame socialiniame tinkle! 

Rugsėjo 21 d. Europa septintą kartą švenčia Europos bendradarbiavimo dieną. Visoje Europoje 
vyksta daugybė renginių, skirtų paminėti daugiau nei 20 metų trunkančio teritorinio bendradar-
biavimo pasiekimus. 

2014-2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programa antrą kartą Europos 
bendradarbiavimo dienos proga organizuoja vaikų ir jaunimo bėgimą, kuris vyks šeštadienį, rug-

sėjo 29 d. Nidoje, Lietuvoje. Europos bendradarbiavimo 
bėgimas yra tradicinio tarptautinio Nidos pusės maratono bėgimo, kuris bus surengtas jau 
19 kartą, dalis! Daugiau informacijos apie Nidos pusės maratono bėgimą galite rasti 
www.nidarun.lt. 

Europos bendradarbiavimo bėgimas yra vaikų 0,5 km ir 2 km distancijos. Jaunieji bėgimo 
dalyviai puikiai leis laiką, džiaugsis dalyvavimu dideliame sporto renginyje ir bus apdovanoti 
suvenyrais ir prizais! Vaikams organizuojamos įdomios pramogos, bėgimo rytą pradedant 
nuo apšilimo treniruotės su nuostabia Zumba instruktore! 

2017 m. Europos bendradarbiavimo bėgime dalyvavo daugiau nei 150 vaikų. Praėjusių 
metų bėgimo akimirkas galite rasti Programos interneto svetainės nuotraukų galerijoje. 

EUROPOS BENDRADARBIAVIMO DIENĄ ŠVĘSIME BĖGIMU NIDOJE 

45 PROJEKTŲ PARAIŠKOS VARŽOSI DĖL PROGRAMO FINANSAVIMO 

Pirmojo kvietimo teikti paraiškas projektų administracinės atitik-

ties ir techninio tinkamumo vertinimo etapas baigtas 2018 m. 

birželio mėn. Po šio vertinimo etapo dėl Programos paramos 

konkuruoja 45 projektai. 

Kokybės vertinimo etapas bus baigtas netrukus. Pasibaigus 

kokybės vertinimo etapui, Jungtinis stebėsenos komitetas 

(JSK) priims sprendimus dėl paramos skyrimo. Artimiausias 

JSK posėdis yra numatytas 2018 m. ketvirtame ketvirtyje. 

https://vk.com/ltrucbc
http://www.nidarun.lt
http://eni-cbc.eu/lr/lt/programa/nuotrauku-galerija/350/y2017

