
2018 m. gruodžio 13-14 d. Palvininkuose (Kaliningrado sritis, Rusijos 
Federacija) vyko 2014-2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo 
per sieną programos 3-iasis Jungtinio stebėsenos komiteto (JSK) posė-
dis. JSK patvirtino Programos 2019 m. darbo planą ir komunikacijos 
planą, kurie užtikrins sklandų Programos įgyvendinimą ateinančiais 
metais.  

Taip pat turime labai lauktų naujienų apie 1-ojo kvietimo teikti paraiškas rezultatus. 12-kai pro-
jektų skirtas Programos finansavimas: 7 projektams pagal 1.1. prioritetą, 3 projektams pagal 
2.1. prioritetą ir dar 2 projektams pagal 3.1. Programos prioritetą. Daugiau informacijos rasite 
Programos interneto svetainėje. 

Be to, JSK patvirtino 2-ojo kvietimo teikti paraiškas Pareiškėjo dokumentų rinkinį. Kvietimą 
teikti paraiškas numatoma skelbti 2019 m. vasario 1 d. Po 2-ojo kvietimo teikti paraiškas pas-
kelbimo Programos teritorijoje bus organizuojami renginiai potencialiems pareiškėjams. Sekite 
naujienas apie 2-ojo kvietimo teikti paraiškas paskelbimą ir planuojamus renginius potencia-
liems pareiškėjams Programos interneto svetainėje ir Facebook profilyje!  

JUNGTINIO STEBĖSENOS KOMITETO POSĖDIS VYKO PALVININKUOSE 

RUSIJOS FEDERACIJA RATIFIKAVO PROGRAMOS FINANSINĮ SUSITARIMĄ 

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 

2018 m. spalio 25 d. Rusijos Federacijos Valstybės Dūma ratifikavo Susitarimą 
tarp Europos Komisijos, Rusijos Federacijos ir Lietuvos Respublikos dėl 2014-
2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos finansavimo 
ir įgyvendinimo. Rusijos Federacijos prezidentas Vladimiras Putinas pasirašė šį 
Susitarimą ratifikuojantį įstatymą 2018 m. lapkričio 12 d. ir jis įsigaliojo 2018 m. 
gruodžio 1 d. 

Daugiau informacijos (rusų kalba) galite rasti čia. 

Komunikacijos vadovas, 1-ojo kvietimo teikti paraiškas Gairių pareiškėjams ir paramos gavė-
jams XIII priedas, jau yra skelbiamas Programos interneto svetainėje interaktyviame režime. 
Spustelėję komunikacijos vadove esančius aktyvius tekstus / nuorodas, galite gauti ir naudotis 
įvairiomis Programos logotipų versijomis, aktualiais tekstais ir naudingais pavyzdžiais. Be to, 
visus dokumentus, rinkmenas ir tekstus, reikalingus veiksmingam ir tinkamam projektų viešini-
mui ir komunikacijai, taip pat galima rasti tiesiogiai Programos interneto svetainėje (žr. čia). 

INTERAKTYVI KOMUKACIJOS VADOVO „KOPIJUOK-ĮKLIJUOK“ BIBLIOTEKA  

NAUJAS KOMANDOS NARYS JUNGTINIAME TECHNINIAME SEKRETORIATE 

Programos Jungtinio techninio sekretoriato komanda nuo 2018 m. spalio mėne-
sio yra didesnė prie jos prisijungus naujai projektų vadovei Sigutei Mečkovskie-
nei. Šiuo metu Programos Jungtinio techninio sekretoriato komandą sudaro 5 
patyrusios ekspertės, kurioms talkina dar 2 specialistės, dirbančios Jungtino 
techninio sekretoriato padalinyje Kaliningrado srityje. 

Programos Jungtinio techninio sekretoriato ir jo padalinio Kaliningrado srityje kontaktų sąrašą 
galite rasti čia. 

Tikėjimas padaro dalykus pasiekiamais, Viltis užtrikrina jų sėkmę, Meilė 
suteikia jiems grožį. Lai šie trys stebuklai kartu su šventiniu džiaugsmu 

ir laime tęsiasi visus metus. Linkime Jums džiaugsmingų ir šviesių    
Šv. Kalėdų ir sėkmingų artėjančių Naujųjų 2019-ųjų Metų! 

ARTĖJA NUOSTABIOS DŽIUGIOS ŠV. KALĖDOS IR TIKRAI LABAI PRODUKTYVŪS NAUJI 2019 METAI 

http://eni-cbc.eu/lr/lt/naujienos/3-asis-jungtinio-stebesenos-komiteto-posedis-vyko-palmininkuose/65/422
http://eni-cbc.eu/lr/lt/
https://www.facebook.com/LTRUcbc/
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5718364
http://eni-cbc.eu/lr/data/public/uploads/2018/12/d1_annex_xiii_communication_hanbook-active.pdf
http://eni-cbc.eu/lr/en/call-for-proposals/guidelines-for-applicants-and-beneficiaries/communication-handbook/394
http://eni-cbc.eu/lr/lt/kontaktai/72
http://eni-cbc.eu/lr/en/call-for-proposals/guidelines-for-applicants-and-beneficiaries/communication-handbook/394
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201811120023?fbclid=IwAR2un3MPKKMQXyg_tWbuKtOEYmizIPeBYoUfR_Uce0kMeKmJVeiyZO2_dTs

