
Jungtinis techninis sekretoriatas iki 2019 m. balandžio 17 d. 
sulaukė 46 paraiškų. Bendra pagal visus Programos priorite-
tus pateiktų projektų vertė yra 30,2 mln. EUR. 

Skirtingai nei pirmajame kvietime, kai 1.1 prioritetas buvo 
populiariausias, antrajame kvietime daugiausia pareiškėjų 

dėmesio sulaukė 2.1 prioritetas – net 52 proc. (24 iš 46) paraiškų pateiktos pagal šį prioritetą. 
28 proc. paraiškų buvo parengtos pagal 1.1 prioritetą (13 iš 46) ir 20 proc. paraiškų – pagal 
3.1 prioritetą (9 iš 46). 

Daugelyje paraiškų dalyvauja po 2 paramos gavėjus (21 iš 46). 

57 proc. paraiškų pateikė pagrindiniai paramos gavėjai iš Lietuvos (26 iš 46), 43 proc. – iš 
Kaliningrado srities (20 iš 46).  

2-OJO KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKAS METU PATEIKTOS 46 PARAIŠKOS! 

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 

PARTNERYSTĖS SUSITARIMAS IR PARAMOS SUTARTIS SKELBIAMI RUSŲ KALBA 

VYKSTA 2-OJO KVIETIMO PARAIŠKŲ TOLIMESNIS VERTINIMAS! 

„ŠIAURĖS KLASTERIO“ SUSITIKIMAS KARALIAUČIUJE 

Europos Sąjungos šalių narių ir Rusijos Federacijos bendradarbiavimo per sieną visų 
septynių programų atstovai 2019 m. birželio 5-6 dienomis Karaliaučiuje (Kaliningrado 

sritis, Rusija) dalyvavo kasmetiniame „Šiaurės klasterio“ 
susitikime, kuris organizuotas siekiant pasidalinti patirtimi, 
žiniomis ir praktikomis tarp programą įgyvendinančių insti-
tucijų. 

Tokio formato bendradarbiavimo per sieną programų su-
sitikimas buvo surengtas jau trečiąjį kartą. 

Bendras darbas ir diskusijos itin sustiprina bendradarbia-
vimą tarp valdymo institucijų, jungtinių techninių sekreto-
riatų ir jų filialų atstovų. 

Pirmosios paramos sutartys bus pasirašomos jau netrukus, o tai reiškia, kad projektų įgyven-
dinimas – visai arti. 

Partnerystės susitarimo ir Paramos sutarties šablonai skelbiami Programos svetainėje. Taip 
pat, partnerių patogumui, šie dokumentai išversti į rusų kalbą. 

Neoficialius vertimus galite rasti čia (Paramos sutartis) ir čia (Partnerystės susitarimas). 

Antrojo kvietimo teikti paraiškas projektų administracinės atitikties ir techninio tinkamumo vertinimo etapas baigtas. 
Kitas ir kartu paskutinis atrankos etapas – kokybės vertinimas. 

Pasibaigus kokybės vertinimui, Jungtinis stebėsenos komitetas (JSK) priims sprendimus dėl paramos skyrimo. Arti-
miausias JSK posėdis planuojamas 2019 m. ketvirtame ketvirtyje. 

Linkime pareiškėjams sėkmės kitame vertinimo etape! 

http://eni-cbc.eu/lr/lt/kvietimai-teikti-paraiskas/1-asis-kvietimas-teikti-paraiskas-pasibaiges/paramos-sutartis/592
http://eni-cbc.eu/lr/lt/kvietimai-teikti-paraiskas/1-asis-kvietimas-teikti-paraiskas-pasibaiges/gaires-pareiskejams-ir-paramos-gavejams/272

