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MŪSU STĀSTAM ir jauns dizains
Mēs pārveidojām programmas ziņu lapu

Daži dalībnieki atbildēja, ka viņi nebija

MŪSU STĀSTS!

saņēmuši mūsu ziņu lapu. Tāpēc mēs

Oktobrī Subsīdijas saņēmēju un partneru

aicinām Subsīdijas saņēmējus un partnerus

Nacionālo

mēs

informēt citus par ziņu lapas MŪSU

organizējām aptauju par programmas

STĀSTS saņemšanas iespēju. Ziņu lapas

komunikāciju,

saņemšanai raks et “OUR STORY” uz:

semināru
un

laikā
88

no

179

responden em ir atzinuši, ka ziņu lapa

informa on@enpi‐cbc.eu.

MŪSU STĀSTS bija noderīga.

2013. gadā ka paraks

22 Subsīdijas līgumi

Šogad (līdz 17. decembrim) programmas

apraks em var iepazī es programmas

Kopīgā

mājas lapā www.enpi‐cbc.eu, sadaļā PRO‐

vadības

iestāde

(Lietuvas

Republikas Iekšlietu ministrija) paraks ja
22

Subsīdijas

JEKTI.

līgumus ar projektu

Subsīdijas saņēmējiem. Ar visu projektu

Komunikācijas novērtējums. Populārs projekts

Priecīgus Ziemas‐
svētkus un Laimīgu
Jauno Gadu!

2013. gada oktobrī Daugavpilī, Minskā

Responden em

un Viļņā Nacionālo semināru laikā

projek em ir visvairāk zināms/redzams

veiktās aptaujas rezultā norāda:

reģionā.

32%

visredzamākais projekts visās 3 vals s ir

respondentu

programmas

novērtēja
komunikāciju

ka arī jautāts, kāds no

Spriežot

pēc

atbildēm,

LLB‐1‐098 “Bella Dvina 2”. Apsveicam!

“visaugstākajā līmenī”. 66% atbildēja ka
komunikācija bija “atbilstošā līmenī”.

Par šīs publikācijas saturu ir

Apvienotā tehniskā sekretariāta izmaiņas personālā

atbildīgs ATS un tā nekādā

EKPI projektu finanšu vadītājs

Tagad viņa vietā strādā Eta

veidā nevar kt izmantota,

Kaspars

Nikolajeva. Viņa ir pārņēmusi

lai atspoguļotu ES uzskatus.

Bauska

ir

atvaļinājumu uz gadu.

paņēmis

Kaspara Bauskas projektus.

Ja vēla es a eik es no ziņu lapas saņemšanas, raks et: “No OUR STORY” uz information@enpi-cbc.eu

