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2014–2020 m. Lietuvos – Rusijos
bendradarbiavimo per sieną programos

naujienlaiškis

Lietuvos ir Rusijos programa – diskusijų festivalyje „BŪTENT!“ Birštone

Rugsėjo 6-7 dienomis 2014-2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną

programos Jungtinio techninio sekretoriato atstovai dalyvavo diskusijų festivalyje „BŪTENT!“.

Tai kasmetinis susibūrimas jaukiame Birštono miesto parke, kuriame politinių, verslo,

akademinių, kultūrinių ir nevyriausybinių organizacijų atstovai aptaria svarbias visuomenės

plėtros temas ir dalijasi įvairiomis idėjomis.

http://pdf.mailerlite.com/removessl_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f643562387334


Mūsų programa kartu su kitomis Jungtinio techninio sekretoriato programomis  organizavo

diskusiją „Geri kaimynai artimesni nei giminės? Ar Lietuvos kaimynai tapo artimesni?“. Šios

diskusijos metu žymūs kaimyninių šalių visuomenės veikėjai aptarė, kaip šiandien jaučiasi

Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Baltarusijos, Rusijos ir kitų Baltijos jūros regiono valstybių

kaimynai ir su kokiais iššūkiais jie susiduria.

 Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo programą šioje diskusijoje atstovavo Kaliningrado

srities lietuvių mokytojų asociacijos pirmininkas Aleksas Bartnikas. Abi festivalio dienas

lankytojai buvo kviečiami apsilankyti informacinėje Europos bendradarbiavimo programų

palapinėje, kurioje festivalio svečiai turėjo galimybę išbandyti įvarius žaidimus ir sužinoti

apie bendradarbiavimo programas bei įgyvendinamus projektus.

 Renginio nuotraukas galite rasti Programos Nuotraukų galerijoje, o filmuką – čia.

Europos bendradarbiavimo bėgimas Nidoje

2014-2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programa (toliau – programa)

trečią kartą iš eilės minės Europos bendradarbiavimo dieną organizuodama Europos

bendradarbiavimo bėgimą vaikams ir jaunimui, kuris vyks šeštadenį, rugsėjo 28 d., Nidoje.

Šis bėgimas yra tradicinio Nidos pusės maratono bėgimo renginio, kuris vyks jau 20-ąjį kartą,

dalis.

Be 0,5 km ir 2 km distancijų, šiemet organizatoriai įtraukė naują 200 m distanciją, skirtą

mažiausiems vaikams iki 6 metų. Visi jaunieji bėgikai gaus programos ir Europos

bendradarbiavimo dienos atminimo dovanas, o prizininkai – specialius programos įsteigtus

prizus. Praėjusiais metais Europos bendradarbiavimo bėgime dalyvavo daugiau nei 150

vaikų. Tad ir šiemet tikimės daug dalyvių, puikaus oro bei geros nuotaikos!

Daugiau informacijos apie Nidos pusės maratono bėgimo renginį rasite apsilankę

internetinėje svetainėje www.nidarun.lt. 

11 pirmojo kvietimo projektų pradėjo projektų įgyvendinimo etapą 

Jau pasirašytos beveik visos paramos sutartys su pirmojo kvietimo teikti paraiškas metu

patvirtintų projektų pagrindiniais paramos gavėjais. 11 projektų jau pradėjo savo projektų

įgyvendinimą.

Visą projektų ir paramos gavėjų sąrašą galite rasti čia. Trumpus projektų aprašymus galite

rasti čia.

 Sekite programos „Facebook“ paskyrą ir internetinę svetainę, kad gautumėte visą naujausią

informaciją apie įgyvendinamus projektus!

http://eni-cbc.eu/lr/lt/programa/nuotrauku-galerija/350/y2019
https://www.youtube.com/watch?v=3ZU2mR1jsfY&feature=youtu.be
http://eni-cbc.eu/lr/lt/projektai/1-ojo-kvietimo-patvirtinti-projektai/662
http://eni-cbc.eu/lr/lt/naujienos/65/y2019
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