
Programos Jungtinio stebėsenos komiteto sprendimu 3-asis kvietimas teikti paraiškas buvo paskelbtas 
2020 m. sausio 14 d. ir tęsis iki 2020 m. kovo 31 d.  

Programos finansavimas projektui pagal visus Programos prioritetus – 1.1, 2.1 ir 3.1 gali sudaryti nuo 
100 000 iki 1 milijono eurų. Galima projektų trukmė – iki 18 mėnesių. 

PASKELBTAS 3-IASIS 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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2014–2020 m. Lietuvos – Rusijos bendradarbiavimo 
per sieną programos naujienlaiškis 

PIRMASIS PRAKTINIS SEMINARAS AUDITORIAMS VYKO KARALIAUČIUJE 

INFORMACINIAI SEMINARAI  POTENCIALIEMS PAREIŠKĖJAMS VYKO KAUNE IR KARALIAUČIUJE 

KOVĄ VYKO INDIVIDUALIOS KONSULTACIJOS POTENCIALIEMS PAREIŠKĖJAMS 

Pirmosiomis kovo savaitėmis Programos teritorijoje buvo organizuojamos individualios konsulta-
cijos, skirtos besiruošiantiems teikti paraiškas 3-iajam kvietimui. 
 
Individualios konsultacijos vyko Vilniuje kovo 2-13 dienomis ir Karaliaučiuje kovo 4-6 dienomis. 

Konsultacijos –paskutinis renginys, skirtas organizacijoms padėti parengti projektų paraiškas 

pagal 3-ąjį kvietimą teikti paraiškas.  

Jungtinis techninis sekretoriatas kartu su TESIM (techninės pagalbos programoms projektas, kurį finansuoja 

Europos Sąjunga) Europos kaimynystės instrumento bendradarbiavimui per sieną ekspertu š. m. vasario 12 

d. Karaliaučiuje surengė pirmąjį praktinį seminarą Rusijos paramos gavėjų auditoriams, kuriame pasidalino 

pagrindiniais reikalavimais apie Programą. Auditoriai turėjo galimybę gauti atsakymus į klausimus, susijusius 

su projektų biudžetais ir išlaidų tikrinimo ataskaitų parengimu. 

Visa renginio medžiaga yra paskelbta Programos interneto svetainėje, ją galite rasti čia. 

JTS darbuotojai kartu su padalinio Karaliaučiuje specialistais š. m. vasarį surengė du informacinius renginius 

Karaliaučiuje ir Kaune potencialiems 3-ojo kvietimo teikti paraiškas pareiškėjams. 

68 dalyviai Karaliaučiuje ir 30 dalyvių Kaune susipažino su pagrindiniais Programos reikalavimais ir taisyklėmis, 

dažniausiai pasitaikiusiomis projektų paraiškų, pateiktų pagal 1-ąjį bei 2-ąjį kvietimus teikti paraiškas, klaidomis 

ir galėjo užduoti dominusius klausimus klausimų – atsakymų sesijos metu. 

Visa informacinių renginių medžiaga yra paskelbta Programos interneto svetainėje atitinkamai lietuvių ir rusų 
kalba. 

PASIRAŠYTA PASKUTINĖ 1-OJO KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKAS SUTARTIS 

Pasirašyta paramos sutartis dėl paskutinio 12-ojo projekto, atrinkto 1-ojo kvietimo teikti paraiš-

kas metu.  Projekto Nr. LT-RU-1-042 „GyvaIstorija: Atgimusi tūkstantmetė istorija“ partneriai jau 

pradėjo įgyvendinti projektą. Vienam partneriui pasitraukus iš projekto, paramos sutarties pasi-

rašymo procesas kiek užtruko, tačiau projekto rezultatai išliks tokie kaip ir buvo numatyti. 

2-ojo kvietimo teikti paraiškas metu Programos finansavimą gavusių projektų vykdytojai šiuo 

metu pildo numatytas sąlygas Programos finansavimui gauti. Išpildžius numatytas sąlygas, bus 

pasirašytos paramos sutartys su projektų vykdytojais. 

http://eni-cbc.eu/lr/en/3rd-call-for-proposals-open/materials-from-the-informhttp:/eni-cbc.eu/lr/lt/3-iasis-kvietimas-teikti-paraiskas/informaciniu-renginiu-potencialiems-pareiskejams-medziaga/seminaras-auditoriams/920
http://eni-cbc.eu/lr/lt/kvietimai-teikti-paraiskas/3-iasis-kvietimas-teikti-paraiskas/informaciniu-renginiu-potencialiems-pareiskejams-medziaga/896

