Rezervinių projektų sąrašas, patvirtintas Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai
projektų atrankos komiteto, sudaryto žemės ūkio ministro 2011 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 3D502, 2019 m. gegužės 28 d. posėdžio protokolo nutariamojoje dalyje Nr. 8D-208 (5.50)
Eil.
Nr.

Pareiškėjo pavadinimas

Rajonas
(savivaldybė)

Paramos
paraiškos
registracijos Nr.
NPKB-19-V-263

Projekto pavadinimas

1.

Švobiškio ir aplinkinių kaimų
bendruomenė

Pasvalio r.

,,Sporto aikštelės
sutvarkymas Švobiškio
kaime“
,,Tursučių oazės plėtra“

2.

Tursučių kaimo bendruomenė

Marijampolės
sav.

NPKB-19-V-319

3.

Visuomeninė organizacija
,,Dvarčių ežero bendruomenė“

Trakų r.

NPKB-19-V-267

4.

Obelaukių bendruomenė

Biržų r.

NPKB-19-V-1

5.

Plungės rajono Alsėdžių
seniūnijos bendruomenė

Plungės r.

NPKB-19-V-18

6.

Visuomeninė organizacija
,,Želmuo“

Alytaus r.

NPKB-19-V-129

7.

Nemeikščių bendruomenė

Utenos r.

NPKB-19-V-3

8.

Mažosios Viduklės kaimų
bendruomenė

Raseinių r.

NPKB-19-V-19

9.

Bendruomenė ,,Dailučių
švyturiai“

Vilkaviškio r.

NPKB-19-V-127

,,Kurkime vaikams
rytojų“

10.

Asociacija ,,Vainotiškių
bendruomenė“

Kėdainių r.

NPKB-19-V-79

,,Asociacijos ,,Vainotiškių
bendruomenė“ tvoros
atnaujinimas“

11.

Kaimo bendruomenė ,,Senieji
Antupiai“

Vilkaviškio r.

NPKB-19-V-126

12.

Griškabūdžio bendruomenės
centras

Šakių r

NPKB-19-V-166

,,Tinklinio aikštelės
įrengimas bei įrangos
įsigijimas viešųjų erdvių
tvarkymui“
,,Laisvalaikio zonos ir
vaikų žaidimo aikštelės
įrengimas Griškabūdyje“

13.

Jašiūnų kaimo bendruomenės
centras

Šalčininkų r.

NPKB-19-V-202

14.

Jucaičių kaimo bendruomenė

Šilalės r.

NPKB-19-V-402

,,Poilsiavietės prie ežero
įrengimas ir prie jos
priėjimo užtikrinimas“
,,Vaikų žaidimų aikštelės
įrengimas“
,,Vaikų ir jaunimo
laisvalaikio užimtumui
skirtos zonos įrengimas“
,,Ūdrijos bendruomenės
viešosios erdvės
pritaikymas
bendruomenės
kultūriniams renginiams
organizuoti“
,,Nemeikščių
bendruomenės
gyvenamosios vietovės
viešųjų erdvių
sutvarkymas“
,,Lauko pavėsinės
pastatymas“

,,Vaikų žaidimo aikštelės
įrengimas Jašiūnų
miestelyje“
,,Dalies viešosios erdvės
prie Jucaičių
bendruomenės namų
sutvarkymas“

15.

Senųjų Trakų bendruomenė

Trakų r.

NPKB-19-V-409

,,Vytauto Didžiojo
gimtinėje skaitome ir
bendraujame“

16.

Višakio Rūdos kaimo
bendruomenė

Kazlų Rūdos
sav.

NPKB-19-V-52

17.

Baraginės kaimo bendruomenė

Marijampolės r.

NPKB-19-V-198

18.

Klovainių bendruomenė

Pakruojo r.

NPKB-19-V-392

19.

Liaušių kaimo bendruomenė

Ukmergės r.

NPKB-19-V-258

,,Prikelkim naujam
gyvenimui stebūklingąjų
Šaltinėlį“
,,Viešosios erdvės
gerinimas ir pritaikymas
poreikiams“
,,Fizinio aktyvumo
skatinimas Klovainių
bendruomenėje“
,,Skambantis skveras“

20.

Šunskų kaimo bendruomenė

Marijampolės
sav.

NPKB-19-V-135

21.

Dacijonų kaimo bendruomenė

Tauragės r.

NPKB-19-V-266

22.

Kamajų bendruomenė

Rokiškio r.

NPKB-19-V-256

,,Lauko treniruoklių
aikštelės įrengimas“

23.

Plinkaigalio bendruomenės
centras

Kėdainių r.

NPKB-19-V-137

24.

Brožių kaimo bendruomenė

Klaipėdos r.

NPKB-19-V-201

,,Plinkaigalio kaimo
viešosios erdvės
sutvarkymas ir
pritaikymas vietos
bendruomenės
poreikiams“
,,Viešosios erdvės
sutvarkymas Brožiuose“

25.

Kaimų bendruomenė
,,Steponkaimis“

Raseinių r.

NPKB-19-V-400

26.

Asociacija ,,Gumbakių
bendruomenė“

Akmenės r.

NPKB-19-V-265

27.

Ūdekų kaimo bendruomenė

Pakruojo r.

NPKB-19-V-203

,,Sportuok ir būsi sveikas“

28.

Balsių kaimo bendruomenė

Pakruojo r.

NPKB-19-V-346

,,Būk stiprus ir sveikas“

29.

Juodpėnų kaimo bendruomenė

Kupiškio r.

NPKB-19-V-123

30.

Kazliškių bendruomenė

Kazlų Rūdos
sav.

NPKB-19-V-53

31.

Ąžuolų Būdos kaimo
bendruomenė

Kazlų Rūdos
sav.

NPKB-19-V-51

,,Tvarkinga aplinka - savo
rankomis“
,,Rekreacinės ir poilsio
erdvės įrengimas
Kazliškiuose“
,,Daugiafunkcinio centro
teritorijos saugumo
užtikrinimas“

32.

Visuomeninė organizacija
,,Juškonių bendruomenės
centras“

Jonavos r.

NPKB-19-V-131

,,Laisvalaikio praleidimas
Šunskų kaimo
bendruomenėje“
,,Palankios aplinkos
kūrimas Dacijonų
bendruomenei“

,,Viešosios erdvės prie
Steponkaimio
bendruomenės namų
sutvarkymas“
,,Poilsio ir sporto aikštelės
įrengimas“

,,Sveikai gyvensenai,
aktyviam laisvalaikiui“

