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Europos bendradarbiavimo bėgime – rekordinis dalyvių skaičius

Europos bendradarbiavimo diena buvo paminėta rugsėjo 28 d. Nidoje, kur įvyko
Europos bendradarbiavimo bėgimas. Tai – tradicinio, jau dvidešimtojo Nidos

http://pdf.mailerlite.com/removessl_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f743179386539


pusės maratono renginio dalis, prie kurio organizavimo prisidėjo Lietuvos ir
Rusijos bendradarbiavimo per sieną 2014-2020 m. programa (toliau –
Programa). Nidos pusės maratono bėgimo šventėje dalyvavo rekordinis dalyvių
skaičius – daugiau nei 1000 bėgikų. Juos palaikė šeimos nariai ir draugai, o
puikios dalyvių nuotaikos nesugadino rudeniškai lietingas oras.

Šiais metais Europos bendradarbiavimo dienos paminėjimui skirtoje bėgimo
šventėje dalyvavo beveik 200 vaikų. Europos bendradarbiavimo bėgimo 0,2
kilometro distanciją įveikė 44 vaikai iki 6 metų, 0,5 kilometro – beveik 100 bėgikų
iki 12 metų amžiaus, o 2 kilometrų – beveik 50 bėgikų iki 18 metų amžiaus.
Laukdami bėgimo rezultatų vaikai pramogavo su animatoriais. Visiems
jauniesiems bėgikams buvo įteiktas tradicinis Nidos pusės maratono bėgimo
suvenyras – puodelis, o I-III vietų nugalėtojams buvo įteikti Programos įsteigti
prizai.

Šia proga į renginį atvyko pilnas autobusas vaikų iš Kaliningrado, kurie dalyvavo
įvairių distancijų Europos bendradarbiavimo bėgime. Renginio nuotraukas galite
rasti Programos Facebook paskyroje ir Programos interneto svetainės
Nuotraukų Galerijoje.

Patvirtintų 1-ojo kvietimo teikti paraiškas projektų informacinis seminaras
vyko Marijampolėje

Programos Jungtinis techninis sekretoriatas surengė informacinį seminarą,
skirtą 1-ojo kvietimo teikti paraiškas metu atrinktų projektų finansininkams ir
projektų vadovams. Seminaras vyko spalio 22d. Marijampolėje. Renginio metu
buvo pristatyta pagrindinė informacija, susijusi su projektų įgyvendinimu:
pagrindiniai reikalavimai, principai ir patarimai sklandžiai projekto įgyvendinimo
pradžiai, viešinimo ir komunikacijos reikalavimai tiek Lietuvos, tiek ir Rusijos
teritorijoje, esminiai klausimai, susiję su ataskaitų teikimu, projektų biudžetais ir
išlaidų tinkamumu. Seminare dalyvavo visų 1-ojo kvietimo teikti paraiškas
atrinktų projektų atstovai – iš viso 57 dalyviai.

Programa dalyvavo Europos Tarybos savivaldybių ir regionų kongrese
Strasbūre

2019 m. spalio 29-31 d. Strasbūre, Prancūzijoje, Lietuvos ir Rusijos
bendradarbiavimo per sieną 2014-2020 m. programa kartu su dar 6 kitomis ES
šalių bendradarbiavimo per sieną su Rusija programomis buvo pristatoma
Europos Tarybos savivaldybių ir regionų kongrese. Kongreso 37-osios sesijos
metu visų 7 bendradarbiavimo per sieną su Rusija programų atstovai pristatė
pranešimus apie savo programų finansuojamas veiklas Lietuvoje, Latvijoje,
Estijoje, Lenkijoje, Suomijoje, Švedijoje, Norvegijoje ir Rusijoje. Antrosios kongreso
dienos renginio kulminacija po rytinės sesijos tapo ekspozicijos atidarymas ir
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priėmimas. Rytinės sesijos ir priėmimo metu kalbas pasakė Europos Tarybos
savivaldybių ir regionų kongreso prezidentas Anders Knape, Europos Tarybos
Regionų rūmų viceprezidentas Karl-Heinz Lambertz, Leningrado srities
gubernatorius Aleksandras Drozdenko ir Europos Komisijos atstovė Simona
Pohlova. Trys produktyvios dienos Europos Taryboje suteikė galimybę visų
programų atstovams pasikalbėti su maždaug 300 kongreso dalyvių ir pristatyti
Europos Sąjungos šalių ir Rusijos Federacijos pasienio regionuose vykdomų
bendrų veiklų rezultatus.

4-asis Jungtinio Stebėsenos Komiteto posėdis vyko Palangoje

2019 m. lapkričio 12-13 d. Palangoje vyko Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per
sieną 2014-2020 m. programos 4-asis Jungtinio stebėsenos komiteto (JSK)
posėdis. JSK posėdžio metu buvo nuspręsta skirti programos finansavimą 12
projektų įgyvendinimui: 6 projektams pagal 1.1. prioritetą, skirtą remti istorinio ir
gamtinio paveldo išsaugojimą ir pritaikymą turizmui bei kultūros tinklų plėtrai , 4
projektams pagal 2.1. prioritetą, skirtą kovoti su skurdu bei mažinti socialinę
atskirtį ir dar 2 projektams pagal 3.1. Programos prioritetą, orientuotą į valdžios
institucijų bendradarbiavimą ir vietos bendruomenių stiprinimą. Šie projektai
atrinkti finansavimui iš 46 pateiktų projektinių paraiškų gautų antrojo kvietimo
metu. Patvirtintuose projektuose dalyvauja 28 partneriai iš Lietuvos ir Rusijos: 14
partnerių (įskaitant 6 pagrindinius projektų partnerius) yra įvairios Lietuvos ir 14 jų
– Kaliningrado srities (įskaitant 6 pagrindinius projektų partnerius) valdžios
institucijos, biudžetinės įstaigos bei nevyriausybinės organizacijos. Visgi,
įdomiausia ir labiausiai laukta naujiena buvo sprendimas dėl 3-ojo kvietimo
teikti paraiškas paskelbimo. Kvietimą numatoma skelbti 2020 m. sausio 14 d. Po
3-ojo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo Programos teritorijoje bus
organizuojami informaciniai renginiai potencialiems pareiškėjams. Nepraleiskite
naujienų apie 3-ojo kvietimo teikti paraiškas paskelbimą ir planuojamus
informacinius renginius Programos svetainėje ir Facebook profilyje.
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Konstitucijos pr. 7, Vilnius
Lietuva
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