
Programos Jungtinio stebėsenos komiteto sprendimu 2-asis 

kvietimas teikti paraiškas buvo paskelbtas 2019 m. vasario 1 d. 

ir pasibaigs 2019 m. balandžio 17 d.  

Programos finansavimas projektui pagal Programos 1.1, 2.1 ir 

3.1 prioritetus gali sudaryti nuo 100 000 iki 1 milijono eurų. Šiam 

kvietimui paramos suma projektui pagal Programos 4.1 prioritetą 

yra žymiai didesnė – net 2 mln. eurų.  

Galutinis terminas pateikti projektų paraiškas JTS Vilniuje yra 2019 m. balandžio 17 d., 14:00 

val. (Vilniaus laiku)! 

Visa informacija ir su 2-uoju kvietimu teikti paraiškas susiję dokumentai yra paskelbti Progra-

mos interneto svetainėje.  

VYKSTA 2-ASIS KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS! 

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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Aplankykite Programos 
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2014–2020 m. Lietuvos – Rusijos bendradarbiavimo 
per sieną programos naujienlaiškis 

JTS kartu su padalinio Karaliaučiuje specialistais vasarį surengė du informacinius 

renginius potencialiems 2-ojo kvietimo teikti paraiškas pareiškėjams Karaliaučiuje ir 

Raseiniuose. 

Daugiau nei 80 dalyvių Karaliaučiuje ir 50 dalyvių Raseiniuose susipažino su pag-

rindiniais Programos reikalavimais ir taisyklėmis, dažniausiai pasitaikiusiomis pro-

jektų paraiškų, pateiktų pagal 1-ąjį kvietimą teikti paraiškas, klaidomis ir galėjo už-

duoti dominusius klausimus klausimų-atsakymų sesijos metu. 

Visa informacinių renginių medžiaga yra paskelbta Programos interneto svetainėje 

atitinkamai lietuvių ir rusų kalba.  

VASARĮ ĮVYKO INFORMACINIAI RENGINIAI! 

VYKO INDIVIDUALIOS KONSULTACIJOS PAREIŠKĖJAMS KARALIAUČIUJE! 

Kovo mėnuo prasidėjo individualiomis konsultacijomis 2-ojo kvietimo teikti paraiškas potencialiems pareiškėjams Karaliaučiuje. 

Net 11 organizacijų atstovai pasinaudojo galimybe užduoti jiems rūpimus klausimus ir gauti paaiškinimus skirtingomis temomis 

valandos trukmės individualios konsultacijos su JTS padalinio Karaliaučiuje specialistais ir JTS projektų vadovu metu. 

Klausimus dėl 2-ojo kvietimo teikti paraiškas ir paraiškų galima 

pateikti Programos projektų vadovams ir finansininkams iki 

2019 m. balandžio 10 d. el. paštu communication@eni-cbc.eu ar-

ba faksu +370 5 261 0498. 

Informaciją dėl paraiškų rengimo pagal 2-ąjį kvietimą teikti paraiš-

kas taip pat teikia JTS padalinys Karaliaučiuje iki 2019 m. balan-

džio 10 d. telefonu +7 4012 616 200 arba faksu +7 4012 616 222.  

ARTĖJA INDIVIDUALIŲ KONSULTACIJŲ PAREIŠKĖJAMS DIENOS! 

Kovo antroje pusėje vyks individualios konsultacijos dėl projektų paraiškų rengimo pagal 2-ąjį 

kvietimą teikti paraiškas Lietuvoje ir Rusijoje. Konsultacijas ves JTS ir JTS padalinio darbuoto-

jai lietuvių ir rusų kalbomis. 

Individuali konsultacija skirta vienai organizacijai ar projekto paraiškai, taip suteikiant galimybę 
užduoti esminius klausimus projektų vadovui ir finansininkui ir gauti išsamius ir individualius 
atsakymus. Registruotis į konsultacijas Jurbarke (kovo 18 d.) ir Klaipėdoje (kovo 19-20 d.) gali-
ma internetu (iki kovo 15 d.), o dėl konsultacijų Karaliaučiuje (kovo 27-28 d.) prašome kreiptis 
į JTS padalinį Karaliaučiuje iki kovo 22 d.  

http://eni-cbc.eu/lr/lt/kvietimai-teikti-paraiskas/2-asis-kvietimas-teikti-paraiskas/434
http://eni-cbc.eu/lr/lt/kvietimai-teikti-paraiskas/2-asis-kvietimas-teikti-paraiskas/informaciniu-renginiu-potencialiems-pareiskejams-medziaga/461
http://eni-cbc.eu/lr/ru/konkursy-proektnych-predlozenii/2-i-konkurs-proektnych-predlozenii/materialy-informacionnogo-meroprijatija-dlja-potencialnych-zajavitelei/462
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