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5-oji metinė konferencija
Priminimas! Galutinės ataskaitos
Apklausos apie Vilniaus padalinio paslaugas 2014 m.
rezultatai
Projektų naujienos
2015 m. planai

PRIMINIMAS!
GALUTINĖ ATASKAITA

5-OJI METINĖ KONFERENCIJA
2014 m. lapkričio 25 d. įvyko 2007-2013 m. Lietuvos, Lenkijos ir
Rusijos EKPP bendradarbiavimo per sieną programos penktoji
metinė konferencija. Jos tikslas buvo apžvelgti Programos, Paramos gavėjų ir Partnerių veiklą 2014-aisiais metais, numatyti tolimesnio trijų šalių bendradarbiavimo perspektyvas 2015-aisiais,
informuoti apie sėkmingą projektų įgyvendinimą ir Programos
ateities perspektyvas. Po oficialios dalies renginio dalyviai turėjo
progą pamatyti projekto „Muziejai per sieną“, įgyvendinto pagal
2007-2013 m. EKPP Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos EKPP bendradarbiavimo per sieną programą, rezultatus ir aplankyti Frydlando
vartų muziejų. Metinėje konferencijoje dalyvavo virš 120 dalyvių.
APKLAUSOS APIE VILNIAUS PADALINIO PASLAUGAS 2014 M. REZULTATAI
2014 m. gruodžio 31 – 2015 m. sausio 9 d. Jungtinio techninio sekretoriato Vilniaus padalinys (toliau
– Vilniaus padalinys) atliko apklausą, kurios tikslas – įvertinti Vilniaus padalinio paslaugas 2014 m.
Tikslinė grupė – Lietuvos Paramos gavėjai ir Partneriai. 22 respondentai atsakė, kad jie naudojosi
Vilniaus padalinio paslaugomis 2014 m. 10 respondentų paslaugas ir komunikaciją įvertino kaip atitikusias „aukščiausius standartus“, 10 atsakė, kad jos buvo „kokios turi būti“, o 2 pastebėjo, kad „buvo
tam tikrų nesklandumų”. Ačiū visiems apklausos dalyviams!

Paramos gavėjas galutinę ataskaitą privalo pateikti per 3 mėnesius po projekto įgyvendinimo
laikotarpio pabaigos.
Svarbu:
Deklaruokite tik tinkamas išlaidas, patirtas per paskutinį ataskaitinį laikotarpį (po paskutinės Tarpinės ataskaitos);
Įtraukite visas galutinės ataskaitos išlaidos (pvz. išlaidų
patikros ir vertinimo);
Tuo atveju, kai mokėjimas už
išlaidų patikrinimą yra atliekamas po įgyvendinimo laikotarpio pabaigos, Paramos gavėjas auditoriui turi pateikti Galutinę ataskaitą, kurioje nurodo
audito išlaidas, bet nenurodo
sąskaitos numerio ir apmokėjimo datos. Trūkstama informacija įrašoma po to, kai auditorius patikrina ataskaitą. Auditorius ataskaitą pasirašo tik tada,
kai įrašoma trūkstama informacija.
Mokėjimas auditoriui po projekto įgyvendinimo laikotarpio
pabaigos nedaro įtakos laikotarpio valiutos keitimo kursui.

Ateityje dvi Alytaus rajono gimnazijos prisidės prie neatsinaujinančių energijos šaltinių naudojimo mažėjimo. Tai bus įmanoma, nes Alytaus rajono savivaldybės administracija parengė
„Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo Daugų Vlado
Mirono gimnazijoje galimybių studiją“, pagal kurią rengiama
viso gimnazijos komplekso techninė dokumentacija rekonstrukcijos darbams atlikti. Administracija taip pat parengė techninę dokumentaciją ir Pivašiūnų gimnazijai.
Projektą „Apsaugota aplinka – sveika jaunoji karta“ (Nr.
ILPR.01.01.00-28-072/10-00) įgyvendina Pišo rajono savivaldybė (Paramos gavėjas, Lenkija) kartu su dviem partneriais: Alytaus rajono savivaldybės administracija ir Mamonovo rajono vykdomuoju komitetu (Kaliningrado sritis, Rusija).

Baigiamoji konferencija – 2015
m. IV ketvirtis
Europos bendradarbiavimo
diena – 2015 m. III ketvirtis
Veiklos, skirtos viešinti Projektus, įgyvendinamus pagal 2007
-2013 m. Lietuvos, Lenkijos ir
Rusijos EKPP bendradarbiavimo per sieną programą.

JURBARKO TURISTAI GALI VIRTUALIAI APLANKYTI REGIONĄ
Jurbarko dvaro parko pietinėje oficinoje įrengta multimedijos
ekspozicija „Jurbarkas turistams“. Turistai ir miesto svečiai gali
virtualiai keliauti po Jurbarko kraštą, pasivaikščioti po buvusį
parką, pasižvalgyti po parką puošusį dvarą, susipažinti su buvusiais dvaro šeimininkais. Parko infrastruktūra buvo modernizuota
ir pritaikyta vietos gyventojų ir turistų poreikiams. Projekto metu
buvo suorganizuota daug renginių: du festivaliai, penki romansų
vakarai, paroda, kūrybinės dirbtuvės, seminarai ir konferencijos.
Projektą „Turizmo ir rekreacinės infrastruktūros plėtra atkuriant ir
išsaugant miesto parkų istorinį-kultūrinį paveldą“ (Nr. ILPR.02.01.00-72-038/10-00) įgyvendina Jurbarko rajono savivaldybės administracija (Paramos gavėjas) kartu su partneriu iš Rusijos – Karaliaučiaus miesto apygardos administracija.

SPORTINĖS VEIKLOS – JAUNIMO PROBLEMOMS SPRĘSTI
2014 m. gruodžio 5 d. Pagėgių kultūros centre įvyko projekto
„Bendra veikla bendram jaunimo problemų sprendimu“ (Nr. ILPR.02.02.00-72-186/10-00) baigiamoji konferencija jaunimo tematika. Konferencijos metu buvo pristatyta projekto veiklų
vertinimo ataskaita, jaunimo užimtumo Lietuvoje naujienos ir statistika, projekto rezultatai ir pasiekimai, vyko aktyvi diskusija. Dalyviai
aplankė rekonstruotą ir įrengtą sporto kompleksą.
Projektą įgyvendina Pagėgių savivaldybės administracija (Paramos
gavėjas) kartu su partneriais: Šilalės rajono savivaldybės administracija ir Tilžės (Sovetsko) miesto administracija (Rusija).
NEATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS ŠALTINIŲ NAUDOJIMAS MAŽĖS

