INFORMACIJA APIE GAUTAS PARAMOS KAIMO BENDRUOMENIŲ
IR KAIMO BENDRUOMENIŲ ASOCIACIJŲ VEIKLAI PARAIŠKAS
2013 M.
Suteiktas
paraiškos
registracijos Nr.

Kaimo bendruomenės/kaimo
bendruomenės asociacijos
pavadinimas

Projekto pavadinimas

Rajonas/savivaldybė

PKB-1

Trakų r. Tiltų kaimo bendruomenė

Patrauklios Trakų r. tiltų kaimo bendruomenės
materialinės kūrimas ir pritaikymas visuomenės
poreikiams

Trakų r.

PKB-2

Baltrušių bendruomenės centras

Kaimo vietovėje esančioms viešosioms erdvėms
sutvarkyti ir prižiūrėti, pritaikant kaimo gyventojų
poreikiams

Šakių r.

PKB-3

Žalgirio bendruomenė

Žalgirio bendruomenės materialinės techninės bazės
stiprinimas

Pakruojo r.

PKB-4

Baublų kaimo bendruomenės centras

Baublių bendruomenės centro verslumo plėtojimas

Kretingos r.

PKB-5

Ramonų kaimo bendruomenė

Raimonų kaimo bendruomenės veiklos stiprinimas

Raseinių r.

PKB-6

Raseinių r. kaimų bendruomenių
sąjunga

Raseinių r. kaimų bendruomenių sąjungos
materilainės bazės stiprinimas

Raseinių r.

PKB-7

Liucinavo bendruomenė

Liucinavos bendruomenės viešosios erdvės
sutvarkymas

PKB-8

Asociacija Acokavų kaimo
bendruomenė

Dalies viešosios erdvės prie Acokavų bendruomenės
namų sutvarkymas

Radviliškio r.

PKB-9

Šniūraičių bendruomenė

Asociacjos ,,Šniūraičių bendruomenė" materialinės
bazės stiprinimas

Radviliškio r.

PKB-10

Pasvalio rajono Atžalyno benruomenė

Pasvalio rajono Atžalyno bendruomenės vaikų
žaidimo aikštelės įrengimas

Pasvalio r.

PKB-11

VO Pašešuvio kaimo bendruomenė

Pašešuvio bendruomenės veiklos stiprinimas

Raseinių r.

PKB-12

Gaulėnų bendruomenė

Gaulėnų bendruomenės materialinės bazės
stiprinimas

PKB-13

Antupių bendruomenė

Jaukūs bendruomenės namai - kaimo kultūros,
bendravimo židinys

Vilkaviškio r.

PKB-14

Kaimo bendruomenė ,,Senieji Antupiai"

Laisvalaikio, sporto ir vaikų žaidimo aikštelės
sutvarkymas

Vilkaviškio r.

PKB-15

Bugenių kaimo bendruomenė

Bandruomenės materialinės techninės bazės
sutvarkymas

Mažeikių r.

PKB-16

Užgirių kaimo bendruomenė

Įgarsinimas ir apsauga bendruomenės namams

PKB-17

Gaižiūnų kaimo bendruomenė

Kurkime jaukią aplinką

PKB-18

Junkilių kaimo bendruomenė
,,Kruteklis"

Bendruomenės laisvalaikio salės infrastruktūros
sutvarkymas

Kelmės r.

PKB-19

Triškonių kaimo bendruomenės centras

Bendruomenės centro materialinės bazės stiprinimas
ir krašto tradicijų puoselėjimas

Pakruojo r.

Marijampolės sav.

Telšių r.

Marijampolės sav.
Biržų r.

Suteiktas
paraiškos
registracijos Nr.

Kaimo bendruomenės/kaimo
bendruomenės asociacijos
pavadinimas

Projekto pavadinimas

Rajonas/savivaldybė

PKB-20

Medeikių kaimo bendruomenė

Parodykime save - pažiūrėkime į kitus

Biržų r.

PKB-21

Lieplaukės bendruomenė

Lieplaukės kaimo bendruomenės materialinės bazės
stiprinimas

Telšių r.

PKB-22

Gaižaičių kaimo bendruomenė

Gaižaičių kaimo bendruomenės materialinės bazės
stiprinimas

Joniškio r.

PKB-23

Juodeikių kaimo bendruomenė

Bendruomenės namų aplinkos sutvarkymas ir poilsio
zonos sukūrimas

Joniškio r.

PKB-24

Asociacija ,,Jauniūnų kaimo
bendruomenė"

Asociacijos ,,Jauniūnų kaimo bendruomenė"
materialinės techninės bazės stiprinimas

Joniškio r.

PKB-25

Ramygalos bendruomenės centras

Ramygalos bendruomenės centro gyvybingumo ir
materialinės techninės bazės stiprinimas

Panevėžio r.

PKB-26

Gyventojų bendruomenė ,,Piniava"

Kaimo bendruomenės materialinės bazės stiprinimas

Panevėžio r.

PKB-27

Lūšės bendruomenė

Materialinė gerovė - bendruomenės plėtrai

Mažeikių r.

PKB-28

Lukštų kaimo bendruomenė ,,Versmė"

Lukštų kaimo bendruomenė ,,Versmė" materialinės
bazės stiprinimas

Rokiškio r.

PKB-29

Bijūnų bendruomenė

Mes bendruomenė - bendruomenės mūsų širdyse

Trakų r.

PKB-30

Auksodės kaimo bendruomenė

Įrangos įsigijimas bendruomenės namų aplinkai
prižiūrėti

PKB-31

Baltosios vokės krašto bendruomenės
centras

Šuolis į ateitį

PKB-32

Balsupių kaimo bendruomenė

Moderni bendruomenė

PKB-33

Bendruomenė ,,Veiverių kraštas"

Bendruomenės ,,Veiverių kraštas" materialinės
techninės bazės stiprinimas

Prienų r.

PKB-34

Ukmergės r. Vidiškių miestelio
bendruomenė

Vidiškių miestelio bendruomenės materialinės
techninės bazės stiprinimas

Ukmergės r.

PKB-35

Antrųjų Svirnų kaimo bendruomenė

Aplinkos gerovės kūrimas Antrųjų Svirnų
bendruomenės viešise erdvėse

Anykščių r.

PKB-36

Asociacija Polekėlės bendruomenė

Asociacijos Polekėlės bendruomenė materialinės
techninės bazės stiprinimas

PKB-37

Sirutėnų kaimo bnedruomenė

Sirutėnų krašto bendruomenės materialinės
techninės bazės atnaujinimas

PKB-38

Kamajų bendruomenė

Poilsio zonos sutvarkymas, pritaikant gyventojų
poreikiams

PKB-39

Visuomeninė organizacija Lukšių kaimo
Viešųjų erdvių sutvarkymas Lukšiuose
bendruomenė

PKB-40

Antašavos kaimo bendruomenė

Bendruomenės ateiti mūsų pačių rankose

PKB-41

Jungtinė kaimų bendruomenė
,,Užugiriai"

Viešosios erdvės - ,,Angelų kalva" priežiūros ir
panaudojimo galimybių pagerinimas, pritaikant kaimo
gyventojų ir lankytojų poreikiams

Mažeikių r.
Šalčininkų r.
Marijampolės sav.

Radviliškio r.

Utenos r.
Rokiškio r.
Šiaulių r.
Kupiškio r.

Trakų r.

Suteiktas
paraiškos
registracijos Nr.

Kaimo bendruomenės/kaimo
bendruomenės asociacijos
pavadinimas

Projekto pavadinimas

Smilgių bendruomenės materialionės bazės
stiprinimas

Rajonas/savivaldybė

PKB-42

Visuomeninė organizacija ,,Smilgių
bendruomenė"

PKB-43

Pasvalio rajono Pušaloto bendruomenė Saugu patogu ir gražu

PKB-44

Pasvaliečių kaimo bendruomenė

Kaimas juda, parodykim, kad galime gyventi kitaip

PKB-45

Klampučių kaimo bendruomenė

Klampučių kaimo viešųjų erdvių priežiūra

PKB-46

Daukšių kaimo bendruomenė

Parama kaimo bendruomeneių ir kaimo
bendruomenių asociacijų veiklai

Joniškio r.

PKB-47

Smalininkų bendruomenės centras

Viešosios erdvės sutvarkymas, įrengiant vaikų
žaidimo aikštelę Smalininkų kaime

Jurbarko r.

PKB-48

Tiškūnų bendruomenės centras

Tiškūnų bendruomenės centro veiklos skatinimas

Kėdainių r.

PKB-49

Asociacija ,,Beržų bendruomenė"

Beržų kaime visiems gyventi gera

Kėdainių r.

PKB-50

Kaimų bendruomenė ,,Berteškiai"

Viešosios erdvės prie Berteškių tvenkinio
sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų poreikiams

Raseinių r.

PKB-51

Kaulakių kaimo bendruomenė

Kaulakių kaimo bendruomenės materialinės
techninės bazės stiprinimas

Raseinių r.

PKB-52

VO Gabšių kaimo bendruomenė

Gabšių ateitis bendruomenės rankose

Raseinių r.

PKB-53

Žaiginio bendruomenė ,,Bitupis"

Kaštonų pavėsyje artumo sušildyti

Raseinių r.

PKB-54

Kaimų bendruomenė ,,Stepokaimis"

Viešosios erdvės prie Steponkaimio bendruomenės
namų sutvarkymas

Raseinių r.

PKB -55

Kaimo bendruomenė ,,Mažonių rytas"

Kaimo bendruomenės materialinei techninei bazei
stiprinti

Tauragės r.

PKB-56

Pajūrio kaimo bendruomenė

Tradicijų puoselėjimas Pajūrio kaime

Tauragės r.

PKB-57

Tauragės rajono Sungailiškių kaimo
bendruoenė

Kaimo vietovėje esančioms viešosioms erdvėms
sutvarkyti ir prižiūrėti, pritaikant kaimo gyventojų
poreikiams

Tauragės r.

PKB-58

Kaimo bendruomenė ,,Taurų žiburys"

Kaimo bendruomenės ,,Taurų žiburys" materialinės
techninės bazės stiprinimas

Tauragės r.

PKB-59

Gaurės pilietinės bendruomenės
centras ,,Gaurkiemis"

Vaikų žaidimo aikštelės komplekso įrengimas Gaurės
miestelyje

Tauragės r.

PKB-60

Turčinų kaimo bendruomenės centras

Kaimo bendruomenės materialinei techninei bazei
stiprinti

Šakių r.

PKB-61

Tarpučių kaimo bendruomenė

Vaikų žaidimų ir poilsio aikštelė

Šakių r.

PKB-62

Palubių kaimo bendruomenė ,,Pagirys" Verslumo skatinimas Paluobių kaime

PKB-63

Žvirblionių kaimo bendruomenė

Materialinės bazės kūrimas paslaugų teikimo veiklai
Žvirblionių kaimo bendruomenės patalpose

Šiaulių r.

Pasvalio r.
Biržų r.
Vilkaviškio r.

Šakių r.

Pakruojo r.

Suteiktas
paraiškos
registracijos Nr.

Kaimo bendruomenės/kaimo
bendruomenės asociacijos
pavadinimas

Projekto pavadinimas

Rajonas/savivaldybė

PKB-64

Asociacija Salamiesčio bendruomenė

Kokia ūlyčia, tokia ir gryčia

Kupiškio r.

PKB-65

Asociacija Lukšių bendruomenės
centras

Poilsio ir sveikatingumo parko įkūrimas Lukšiuose

Šakių r.

PKB-66

Buožėnų kaimo bendruomenė

Buožėnų kaimo bensdruomenės viešosios erdvės
sutvarkymas

Telšių r.

PKB-67

Griškabūdžio bendruomenės centras

Griškabūčio bendruomenės viešosios erdvės
tvarkymas

Šakių r.

PKB-68

Panevėžio rajono kaimo bendruomenė

Panevėžio rajono Jotainių kaimo bendruomenės
materialinės techninės bazės stiprinimas

Panevėžio r.

PKB-69

Družų kaimo bendruomenė

Verslumas - kaimo bendruomenės gyvibingumo
garantas

Širvintų r.

PKB-70

Paskynų bendruomenė

Atokvėpis po liepom

Jurbarko r.

PKB-71

Budraičių bendruomenė

Didesni bendrruomenės įmonės pajėgumai - didesnė
ęmonės parama bendruomenės veiklai

Kelmės r.

PKB-72

Pikelių bendruomenė

Pikelių bendruomenės gyventojų užimtumo didinimas

Mažeikių r.

PKB-73

Aukštelkės kaimo bendruomenė
,,Aukštarūžė"

Aukštelkės bendruomenės viešosios erdvės
sutvarkymas

PKB-74

Noreikių kaimo0 bendruomenė

Langas į visuomenė

PKB-75

Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga LKBS techninės bazės stiprinimas

PKB-76

Veiverių bendruomenės centras

Viešosios erdvės prie Veiverių PSPC slaugos
skyriaus sutvarkymas ir peitaikymas bendruomenės
poreikiams

Prienų r.

PKB-77

Ingavangio kaimo bendruomenės
centras

Ingavangio kaimo bendruomenės materialinės bazės
stiprinimas

Prienų r.

PKB-78

Asociacija ,,Rokų jaunimo centras"

Tvenkinio prie Rokų seniūnijos išvalymas

Kauno m.

PKB-79

Kriūkų bendruomenės centras

Kriūkų bendruomenės verslumo ir kūrybiškumo
skatinimas

PKB-80

Plungės r. Babrungio seniūnijos šeimų
bendruomenė ,,Tėviškė"

Bendruomenės namai - mūdų pačių namai

PKB-81

Bendruomenė ,,Skaidvilės kraštas"

Skaudvilės viešųjų erdvių sutvarkymas ir pritaikymas
gyventojų poreikiams

PKB-82

Slavikų seniūnijos bendruomenės
centras

Kuriame jaukumą sau ir kitiems

Šakių r.

PKB-83

Kaimo bendruomenė ,,Balbieriškis"

Balbieriškio parko aktyvaus poilsio zonos
sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams

Prienų r.

PKB-84

Nemajūnų bendruomenės santalka

Viešosios erdvės prie Nemajūnų bendruomenės
santalkos amatų centro, sutvarkymas ir peitaikymas
visuomenės poreikiams

Šiaulių r.

Pakruojo r.

Kauno m. sav.

Šakių r.
Plungės r.
Tauragės r.

Birštono sav.

Suteiktas
paraiškos
registracijos Nr.

Kaimo bendruomenės/kaimo
bendruomenės asociacijos
pavadinimas

Projekto pavadinimas

Rajonas/savivaldybė

PKB-85

Asociacija Vilkuškių bendruomenė

Vilkyškių bendruomenė įsisavina šiuolaikišką amatų
technologiją

PKB-86

Girionių bendruomenės centras
,,Girionys"

Gyrionių gyvenvietės viešosios erdvės pritaikymas
gyventojų sveikatinimui ir aktyviam poilsiui

PKB-87

Labūnavos bendruomenės centras

Duonos kepaliukas

Kėdainių r.

PKB-88

Ažytėnų bendruomenės centras

Skvero įkūrimas M.Katkui atminti

Kėdainių r.

PKB-89

Krakių bendruomenės centras

Krakių miestelio laisvalaikio zonos sutvarkymas

Kėdainių r.

PKB-90

Pelėdnagių bendruomenės centras

Pelėdnagių bendruomenės centro verslumo
skatinimas

Kėdainių r.

PKB-91

Gudžiūnų bendruomenės centras

Susiburkime bendruomenės namuose

Kėdainių r.

PKB-92

Mantviliškio bendruomenė

Sporto ir poilsio aikštelės įrengimas kaimo gyventojų
reikmėms

Kėdainių r.

PKB-93

Miegėnų bendruomenės centras

Jaukios patalpos - Miegėnų bendruomenei

Kėdainių r.

PKB-94

Okainių bendruomenės centras

Okainių bendruomenės centro materialinės bazės
stiprinimas

Kėdainių r.

PKB-95

Josvainių bendruomenės centras

Josvainių bendruomenės centro materialinės bazės
stiprinimas

Kėdainių r.

PKB-96

Asociacija Akademijos bendruomenė

Asociacijos Akademijos bendruomenė materialinės
bazės stiprinimas

Kėdainių r.

PKB-97

Lančiūnavos bendruomenės centras

Vandens telkinio Lančiūnavos gyvenvietėje
sutvarkymas

Kėdainių r.

PKB-98

Nociūnų bendruomenės centras

Nociūnų bendruomenės centro verslumo skatinimas

Kėdainių r.

PKB-99

Šėtos bendruomenės centras

viešųjų erdvių pritaikymas Šėtos miestelio gyventojų
poreikiams ir jų priežiūra

Kėdainių r.

Kampų kaimo materialinės bazės stiprinimas

Kėdainių r.

Senųjų Raudondvario kapinių bei rezistentų
kapinaičių orieigų infrastruktūros sutvarkymas

Kauno r.

Stipri materialinė bazė - aktyvi bendruomenė

Šakių r.

Kaimo bendruomenės verslumo projektas

Kauno r

PKB-100 Kampų bendruomenės centras

PKB-101

Raudondvario kaimo bendruomenės
centras

PKB-102 Mikytų bendruomenės centras

PKB-103

Kauno rajono Padubysio kaimo
bendruomenė

Pagėgių sav.

Kauno r.

PKB-104 Kęsčių kaimo bendruomenė ,,Elbenta"

Kęsčių kaimo bendruomeniškumo verslo plėtra pagal
vietos gyventojų poreikius

Tauragės r.

PKB-105 Dacijonų kaimo bendruomenė

Vaikų žaidimų aikštelės įrengimas Dacijonų kaime

Tauragės r.

Lauksargių kaimo viešųjų erdvių sutvarkymas

Tauragės r.

PKB-106

Asociacija Lauksargių kaimo
bendruomenė ,,Lauksargiškiai"

Suteiktas
paraiškos
registracijos Nr.

Kaimo bendruomenės/kaimo
bendruomenės asociacijos
pavadinimas

Projekto pavadinimas

Rajonas/savivaldybė

PKB-107 Plokščių bendruomenės centras

Kaimo bendruomenės materialinei bazei stiprinti

Šakių r.

PKB-108 Užliedžių bendruomenės centras

Sportuokime visi kartu

Kauno r.

PKB-109

Ukmergės r. Lyduokių kaimo
bendruomenė

PKB-110 Aleknų kaimo bendruomenė

PKB-111

Ukmergės rajono Valų kaimo
bendruomenė

PKB-112 Visuomeninė organizacija ,,Želmuo"

Automobilių parkavimo aikštelės įrengimas prie
Lyduokių kaimo bendruomenės namų
Aleknų kaimo poilsiavietės įrengimas
Viešųjų erdvių pritaikymas gyventojų poreikiams
Atverk močiutės lobių skrynia

PKB-113

Marijampolės savivaldybės Skaisčiūnų
kaimo bendruomenė

Viešųjų erdvių pritaikymas gyventojų poreikiams

PKB-114

Klaipėdos r. Agluonėnų seniūnijos
bendruomenė

Vieįšosios erdvės prie Agluonėnų sebiūnijos
bendruomenių namų sutvarkymas

PKB-115 Rovėjos bendruomenė
Širvintų rajono Kiauklių kaimo
bendruomenė

Graži aplinka - atgaiva sielai

Ukmergės r.
Rokiškio r.
Ukmergės r.

Alytaus r.
Marijampolės sav.
Klaipėdos r.
Biržų r.

Bendruomenės namai visiems ir kiekvienam

Širvintų r.

PKB-117 Jakų bendruomenės centras

Aktyvaus poilsio sukūrimas vyresnio amžiaus
žmonėms

Klaipėdos r.

PKB-118 VO Gelvonų krašto bendruomenė

Bendras kiemas - bendras rūpestis

PKB-119 Kazliškių bendruomenė

Verslumo skatinimas Kazliškių kaimo bendruomenėje

PKB-116

PKB-120

Tradicinis amatų centras ,,Meniškas
kaimas"

Tradicinio amatų centro ,,Meniškas kaimas"
bendruomenės verslumo projektų įgyvendinimas ir
plėtojimas bendruomenei priklausančiose patalpose

Širvintų r.
Kazlų Rūdos sav.

Molėtų r.

PKB-121 Kavoliškio kaimo bendruomenė

Viešųjų erdvių pritaikymas gyventojų poreikiams

PKB-122 Kaimo bendruomenė ,,Pakertai"

Vaikų žaidimo aikštelės įrengimas

PKB-123 Linkaičių kaimo bendruomenė

Leiskime laisvalaikį turininkai ir smagiai

Joniškio r.

Kad dirbti ir ilsėtis būtų patogiau

Širvintų r.

PKB-124

Visuomeninė organizacija Anciūnų
bendruomenė

PKB-125 Naujųjų Valkininkų kaimo bendruomenė Kaimo bendruomenės techninės bazės kūrimas

Rokiškio r.
Kaišiadorių r.

Varėnos r.

PKB-126 Usėnų seniūnijos bendruomenė

Grožį kuriame patys

Šilutės r.

PKB-127 Būginių kaimo bendruomenė

Švara - sielos veidrodis

Biržų r.

PKB-128 Panovių kaimo bendruomenės centras

Bendruomeninio verslo kūrimas Panovių amatų
centre

Šakių r.

Suteiktas
paraiškos
registracijos Nr.

Kaimo bendruomenės/kaimo
bendruomenės asociacijos
pavadinimas

PKB-129 Kaimų bendruomenė ,,Betygala"

Projekto pavadinimas

Stipri materialinė bazė - bendruomenės veiklos
pagrindas

Raseinių r.
Tauragės r.

PKB-130

Pagramančio bendruomenės centras
,,Gramančia"

Stiprėjanti ir gražęjanti Gramančia

PKB-131

Šilalės r. kaimo bendruomenių
koordinacinis centras

Investicija Centro veiklos efektyvumui užtikrinti

PKB-132 Juodaičių kaimo bendruomenė

PKB-133

Asociacija Vingininkų kaimo
bendruomenė

Rajonas/savivaldybė

Juodaičių kaimo bendruomenės materialinės
techninės bazės sukūrimas
Vingininkų kaimo bendruomenės viešosios erdvės
sutvarkymas ir priežiūra

Šilalės r.

Jurbarko r.
Šilalės r.

PKB-134 Trutkiškių kaimo bendruomenė

Kaimo bendruomenės materialinės bazės stiprinimas

Jurbarko r.

PKB-135 Darsūniškio bendruomenė

Kaimo bendruomenės materialinės bazės stiprinimas

Kaišiadorių r.

PKB-136 Briedžių bendruomenės centras

Briedžių bendruomenės centro viešųjų erdvių
sutvarkymas

PKB-137 Keturnaujienos bendruomenės centras Vaikų ir jaunimo laisvalaikio gerovė

Šakių r.
Šakių r.

PKB-138 Kūlupėnų bendruomenės centras

Kūlupėnų bendruomenės centro materialinės bazės
stiprinimas

Kretingos r.

PKB-139 Asociacija Vėriškių bendruomenė

Pradedame nuo ,,A"

Radviliškio r.

PKB-140 Bariūnų kaimo bendruomenė

Bariūnų kaimo bendruomenės materialinės bazės
stiprinimas

PKB-141 Žebertonių bendruomenė

Materialinės techninės bazės stiprinimas

PKB-142 Ukrinų kaimo bendruomenė

Ukrinų kaimo bendruomenės verslumo projekto
įgyvendinimas

Mažeikių r.
Kelmės r.

PKB-143

Visuomeninė organizacija Kiaunorių
kaimo bendruomenė

Gelbėkim Kiaunorių kaimą

PKB-144

Visuomeninė organizacija Venckų
bendruomenė

Viešosios erdvės sutvarkymas, įrengiant vaikų
žaidimo aikštelę Venckų bendruomenės poreikiams

Joniškio r.
Elektrėnų sav.

Klaipėdos r.

PKB-145 Gasčiūnų kaimo bendruomenė

Sporto ir sveikatingumo centro įkūrimas

Joniškio r.

PKB-146 Saugų seniūnijos šeimos klubas

Praeitais takais

PKB-147 Sudmantų bendruomenė

Aktyvaus poilsio sukūrimas vyresnio amžiaus
žmonėms

Klaipėdos r.

PKB-148 Daugėlaičių kaimo bendruomenė

Daugėlaičių kaimo bendruomenės - materialinės
bazės stiprinimas

Radviliškio r.

PKB-149 Sigutėnų kaimo bendruomenė

Visiems ir kiekvienam

Pakruojo r.

PKB -150 Mikolaičiūnų kaimo bendruomenė

Erdvė mūsų veiklai ir laisvalaikiui

Joniškio r.

Šilutės r.

Suteiktas
paraiškos
registracijos Nr.

Kaimo bendruomenės/kaimo
bendruomenės asociacijos
pavadinimas

PKB-151 Kepalių kaimo bendruomenė ,,Ašvinė"

PKB-152

Pakruojo rajono Pamūšio kaimo
bendruomenė

Projekto pavadinimas

Rajonas/savivaldybė

Bendruomenės veiklos kokybės gerinimas

Joniškio r.

Pasaulis mano delne

Pakruojo r.

PKB-153 Kaunatavos kaimo bendruomenė

Kaunatavos kaimo bendruomenės materialinei bazei
stiprinti

PKB-154 Grūšlaukės kaimo bendruomenė

Kaimo bendruomenės materialinei bazei stiprinti

Kretingos r.

PKB-155 Kazliškio kaimo bendruomenė

Kazliškio kaimo bendruomenės materialinės bazės
stiprinimas, narių poreikiams tenkinti

Rokiškio r.

PKB-156 Mindaugių kaimo bendruomenė

Kaimo bendruomenės materialinei bazei stiprinti

Joniškio r.

Alsėdžių miestelio tvenkinio pakrantės sutvarkymas
pritaikant ją seniūnijos gyventojų poilsiui

Plungės r.

PKB-157

Plingės rajono Alsėdžių seniūnijos
bendruomenė

Telšių r.

PKB-158 Ziniūnų kaimo bendruomenė ,,Obelėlė" Sportas tau

Joniškio r.

PKB-159 Varkalių bendruomenė

Kaimo bendruomenės materialinei bazei stiprinti

Plungės r.

PKB-160 Acociacija ,,Micaičių bendruomenė"

Aikštelės ir takų sutvarkyma

Šiaulių r.

PKB-161 Šniukštų kaimo kartų bendrija

Viešos erdvės prie Šniukštų bendruomenei svarbaus
pastato sutvarkymas ir priežiūra

Zarasų r.

Viešoji erdvė - kaimo gyventorjų poreikiams

Zarasų r.

PKB-163 VO ,,Verbiškių bendruomenės centras"

Verbiškių kaimo viešos erdvės (stadiono)
sutvarkymas

Molėtų r.

PKB-164 Mickūnų bendruomenė

Bendruomenės poilsinės bazės stiprinimas

Vilniaus r.

Pagalba kaimo žmogui

Zarasų r.

PKB-162

PKB-165

Dusetų seniunijos ir parapijos
bendruomenės santalka

Zarasų rajono savivaldybės Sadūnų
kaimo bendruomenė

PKB-166 Rinkuškių bendruomenė

Aplinkos pritaikymas vaikų ir jaunimo aktyviam poilsiui
bendruomenėje

Biržų r.

PKB-167 Juostaviečių bendruomenė

Sparnuotosios supynės, tai jėga

Biržų r.

Mūsų bendruomenės vizija - stipri, pasiturinti ir
atsakinga už savo žmones bendruomenė

Plungės r.

PKB-169 Buknaičių kaimo

Užimtumui ir poilsiui - jaukūs bendruomenės namai

Mažeikių r.

PKB-170 Kietaviškių bendruomenė

Poilsiavietės atnaujinimas Kareivonių kaime

PKB-171 Kaimo bendruomenė ,,Eurocentro Bitė"

Bitinionkystės verslo galimybės kaimo
bendruomenėje ,,Eurocentro Bitė"

Vilniaus r.

PKB-172 Renavo kaimo bendruomenė

Bendruomenės kultūrinių, tautinių, tarpusavio
bendravimo poreikių stiprinimas gerinant
bendruomenės materialinę bazę

Mažeikių r.

PKB-168

Plungės rajono Kulių krašto
bendruomenė ,,Alantas"

Elektrėnų sav.

Suteiktas
paraiškos
registracijos Nr.

Kaimo bendruomenės/kaimo
bendruomenės asociacijos
pavadinimas

Rajonas/savivaldybė

Asociacijos ,,Kalnelio Gražionių bendruomenė"
materialinės bazės stiprinimas

Radviliškio r.

PKB-174 Nausėdų kaimo bendruomenės centras Viešosios erdvės sutvarkymas Nausėdų kaime

Kretingos r.

PKB-175 Kairėnų kaimo bendruomenė

Bendruomenės materialinės bazės stiprinimas

Radviliškio r.

PKB-176 Pašvitinio kaimo bendruomenė

Pašvitinio bendruomenės sutelktumas bei
materialinės bazės stiprinimas

PKB-173

PKB-177

Asociacija ,,Kalnelio Gražionių
bendruomenė"

Projekto pavadinimas

Prienų rajono Šilavoto bendruomenės
centras

Šilavoto bendruomenės centro patalpų stogo
renovacija

Pakruojo r.
Prienų r.

PKB-178 VO Šiluvos bendruomenė ,,Aušrinė"

Kaimo bendruomenės materialinei bazei stiprinti

PKB-179 Paluknio bendruomenė ,,Dienmedis"

Šeimos ir vaikų laisvalaikio oazė

PKB-180 Asociacija ,,Tyrulių bendruomenė"

Bendruomenės gyventojų veiklos ir susitelkimo vieta

Radviliškio r.

PKB-181 Asociacija ,,Pavartyčių bendruomenė"

Pavartyčių bendruomenės paslaugų centro įkūrimas

Radviliškio r.

PKB-182 Papilės miestelio bendruomenė

Rekreacinės erdvės poilsiui sutvarkymas ir
pritaikymas visuomenės poreikiams Papilės miestelio
parke prie valymo įrengimų ir Lakštingalų slėnyje

Akmenės r.

PKB-183 Gegrėnų bendruomenė

Kaimo bendruomenės materialinei bazei stiprinti

Plungės r.

PKB-184 Bilionių kaimo bendruomenė

Žingsnis į pažangą - 3

PKB-185

Visuomeninė organizacija Platelių
bendruomenė

PKB-186 Obelių bendruomenės centras

PKB-187

Panevėžio rajono Paįstrio gyventojų
bendruomenės centras

Raseinių r.
Trakų r.

Šilalės r.

Platelių bendruomenės materialinės techninės bazės
stiprinimas

Plungės r.

Obelių estrados parko apšvietimas

Rokiškio r.

Paįstrio gyventojų bendruomenės centro materialinės
techninės bazės stiprinimas

Panevėžio r.

PKB-188 Pasvalio rajono Pervalkų bendruomenė Kaimo bendruomenės materialinei bazei stiprinti

Pasvalio r.

PKB-189 Gružių krašto kaimo bendruomenė

Gružių krašto kaimo bendruomenės materialinės
bazės stiprinimas

Pasvalio r.

PKB-190 Lašų kaimo bendruomenė

Būkim matomi, žinomi, įdomūs ir veiklūs

Rokiškio r.

PKB-191

Cirkliškio kaimo bendruomenė
,,Žiburys"

Cirkliškio kaimo bendruomenės ,,Žiburys"
materialinės techninės bazės stiprinimas

PKB-192 Ąžuolų Būdos kaimo bendruomenė

Vaikų žaidimo aikštelės įrengimas Ąžuolų Būdoje

PKB-193 Gerdžiūnų bendruomenė

Gerdžiūnų kaime tinklinio aikštelės įrengimas ir
pritaikymas gyventojų poreikiams

PKB-194

Ukmergės rajono Atkočių kaimo
bendruomenė

Nauji namai - jauki aplinka

Švenčionių r.
Kazlų Rūdos sav.
Šakių r.
Ukmergės r.

Suteiktas
paraiškos
registracijos Nr.

Kaimo bendruomenės/kaimo
bendruomenės asociacijos
pavadinimas

Projekto pavadinimas

PKB-195 Anykščių rajono Viešintų bendruomenė Ant ežero melsvų bangų
PKB-196 Asociacija ,,Naisių bendruomenė"

PKB-197

Asociacija ,,Makniūnų sodžiaus
bendruomenė"

Šiaulių r.

Stiprėkime kartu

Alytaus r.

Klovainių bendruomenės materialinės bazės
stiprinimas

PKB-199 Margininkų bendruomenė

Kaimo bendruomenės materialinei bazei stiprinti

Teiberių ir Mažųjų Šelvių kaimo
bendruomenė

PKB-201 Onuškio kaimo bendruomenė

Anykščių r.

Naisių bendruomenės materialinės techninės bazės
stiprinimas

PKB-198 Klovainių bendruomenė

PKB-200

Rajonas/savivaldybė

Teiberių bendruomenės namai visiems

Pakruojo r.

Kauno r.
Vilkaviškio r.

Lauko kino teatro materialinės bazės sukūrimas

Rokiškio r.

PKB-202

Ukmergės rajono Padvarių kaimo
bendruomenė

Kaimo vietovėje esančioms viešosioms erdvėms
sutvarkyti ir prižiūrėti, pritaikant kaimo gyventojų
poreikiams

Ukmergės r.

PKB-203

Vilkaviškio rajono Degučių kaimo
bendruomenė

Sukurkime jaukius bendruomenės namus

Vilkaviškio r.

Birutės kaimo bendruomenės techninės bazės
stiprinimas

Lazdijų r.

Pirties aplinka - bendruoemenės narių traukos vieta

Plungės r.

PKB-206 Šarnelės kaimo bendruomenė

Viešosios erdvės prie Šarnelės bendruomenės namų
sutvarkymas

Plungės r.

PKB-207 Draudelių kaimo bendruomenė

Sportuojantis kaimas

Pakruojo r.

PKB-204 Birutės kaimo bendruomenė

PKB-205

PKB-208

Plungės rajono Žemaičių Kalvarijos
seniunijos bendruomenė ,,Gandrai"

Aukštelkių kaimo bendruomenė
,,Aukštoji Alka"

Aukštelkiųtvenkinio pakrantės išvalymas

Radviliškio r.

PKB-209 Kaimo bendruomenė ,,Dautarai"

Kaimo bendruomenės materialinei bazei stiprinti

Mažeikių r.

PKB-210 Skaistgirio miestelio bendruomenė

Materialinės techninės bazės stiprinimas Skaistgirio
miestelio bendruomenės gyventojų poreikiams
tenkinti

Joniškio r.

PKB-211 Žukų kaimo bendruomenė

Gyvensime sveikai

PKB-212 Račališkių bendruomenė

Bendrų siekių vedini

Mažeikių r.

PKB-213 Bartuškio kaimo bendruomenė

Darni bendruomenė - sveika visuomenė

Širvintų r.

PKB-214 Asociacija ,,Pakalninkų bendruomenė"

Jaukios ir šviesios aplinkos kūrimas Pakalninkuose

PKB-215 Sužionių bendruomenė

Sužionių bendruomenės verslumo skatinimas
įrengiant treniruoklių salę

PKB-216 Birštono vienkiemio bendruomenė

Kaimo bendruomenės materialinei bazei stiprinti

Pagėgių sav.

Trakų r.

Vilniaus r.
Birštono sav.

Suteiktas
paraiškos
registracijos Nr.

Kaimo bendruomenės/kaimo
bendruomenės asociacijos
pavadinimas

Projekto pavadinimas

PKB-217

Plungės rajono Milašaičių kaimo šeimų
Gyvename čia ir dabar
bendruomenė ,,Sruoja"

PKB-218

Asociacija ,,Minijos (Mingės) kaimo
grožis"

Rajonas/savivaldybė

Plungės r.

Minijos (Mingės) senųjų kapinių sutvarkymas siekiant
išsaugoti sakralinį paveldą, sukuriant gražesnė ir
patrauklesnė aplinką

Šilutės r.

PKB-219 Grumblių seniūnaitijos bendruomenė

Grumblių gyvenvietės visuomeniniams poreikiams
skirto žemės sklypo ir vandens telkinio sutvarkymas,
pritaikymas poilsiui

Plungės r.

PKB-220 Meikštų kaimo bensruomenė

Rimšės seniūnijos viešųjų erdvių pritaikymas
gyventojų poreikiams ir seniūnijos bendruomenių
veiklos stiprinimas

Ignalinos r.

PKB-221 Laisvalaikio užimtumo klubas

Dirbkime kartu

PKB-222 Balsių kaimo bendruomenė

Naujai atverkim duris

Pakruojo r.

Smilgynų ir kaimynų bendruomenės verslumo
skatinimas įsigyjant įrangą

Klaipėdos r.

PKB-224 Asociacija ,,Šaltupė"

Gubrės poilsio parko sutvarkymas

Klaipėdos r.

PKB-225 Juknaičių bendruomenė

Pažintis si Juknaičių gyvente - parku

PKB-226 Duokiškio kaimo bendruomenė

Duokiškio miestelio parko sutvarkymas pritaikant
kaimo gyventojų poreikiams

PKB-223

PKB-227

Kaimo bendruomenė ,,Smilgynai ir
kaimynai"

Gardamo kaimo bendruomenė
,,Tenenys"

Darbo efektyvumas priklauso nuomaterialinės bazės

Lazdijų r.

Šilutės r.
Rokiškio r.
Šilutės r.

PKB-228 Brožių kaimo bendruomenė

Bendruomenės patalpų pritaikymas ekonomiškai
naudingos veiklos vykdymui Brožių kaime

Klaipėdos r.

PKB-229 Kvietinių bendruomenės centras

Viešosios erdvės pritaikymas Kvietinių bendruomenės
poreikiams

Klaipėdos r.

Tinklinio aikštelės ir aktyvaus poilsio zonos įrengimas

Klaipėdos r.

PKB-230

Maciuičių ir Kalniškės kaimo
bendruomenė

PKB-231 Kuolakasių kaimo bendruomenė

Galuonių ežero Laputėnų pakrantės sutvarkymas

Molėtų r.

PKB-232 Pagirių bendruomenė ,,Gluosnis"

Pagirių gyvenvietės viešųjų erdvių gerinimas ir
bendruomenės materialinės bazės techninės bazės
kūrimas

Vilniaus r.

PKB-233 Rubelninkų kaimo bendruomenė

Rubelninkų kaimo bendruomenės materialinės
techninės bazės kūrimas

Ignalinos r.

PKB-234 Vileikiškių kaimo bendruomenė

Verlas plius Kultūra

Širvintų r.

PKB-235 Sedos bendruomenė

Poilsio zonos įrengimas Varduvos upės pakrantėje

Mažeikių r.

PKB-236 Adakavo bendruomenė

Adakavo bendruomenės namų aplinkos sutvarkymas

Tauragės r.

PKB-237 Kairelių kaimo bendruomenė

Mes norime integruotis į pasaulį

Rokiškio r.

Suteiktas
paraiškos
registracijos Nr.

Kaimo bendruomenės/kaimo
bendruomenės asociacijos
pavadinimas

Rajonas/savivaldybė

Pagėgių savivaldybės Panemunės bendruomenės
materialinės bazės sukūrimas

Pagėgių sav.

PKB-239 Bebrininkų kaimo bendruomenė

Sportas ir mes - kartu

Vilkaviškio r.

PKB-240 Išdagų bendruomenės centras

Išdagų bendruomenės centro

PKB-238

PKB-241

Pagėgių savivaldybės Panemunės
bendruomenė

Projekto pavadinimas

Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių sąjungos
sąjunga
materialinės techninės bazės stiprinimas

PKB-242 Alvito kaimo bendruomenė

Alvito kaimo bendruomenės namų materialinės bazės
stiprinimas

PKB-243

Asociacija Gelgaudiškio bendruomenės
Viešosioms erdvėms sutvarkyti ir prižiūrėti
centras ,,Atgaiva"

PKB-244

Ukmergės rajono Žemaitkiemio
miestelio bendruomenė

Materialinės - techninės bazės stiprinimas, aktyvinant
Žemaitkiemio bendruomenę

Stanelių kaime visuomenės poreikiams skirto žemės
PKB-245 Stanelių kaimo bendruomenė ,,Pietuvė" sklypo sutvarkymas, pritaikymas poilsiui, bei amatų
mokymasisi

Šakių r.
Vilkaviškio r.
Vilkaviškio r.
Šakių r.
Ukmergės r.

Plungės r.

PKB-246 Butkiškės bendruomenė

Butkiškės bendruomenės materialinės bazės
stiprinimas

PKB-247 VO ,,Kaimo bedruomenė - Draugas"

Viešosioms erdvėms sutvarkyti ir prižiūrėti

Radviliškio r.

Kelmės r.

PKB-248

Ukmergės rajono Užugirio kaimo
bendruomenė

Užugirio kaimo bendruomenės verslumo skatinimas

Ukmergės r.

PKB-249

Ukmergės rajono Deltuvos miestelio
bendruomenė

Viešosioms erdvėms sutvarkyti ir prižiūrėti

Ukmergės r.

PKB-250 Bendruomenė ,,Stubriai"

Bendruomenės ,,Stubriai" narių verslumo skatinimas
pasitelkiant amatų plėtrą

Šilutės r.

PKB-251

Skuodo rajono Aleksandrijos kaimo
bendruomenė

Sąlygų Aleksandrijos kaimo bendruomenės
bendruomeniniam verslui vystyti kūrimas

Skuodo r.

PKB-252

Lazdijų rajono Seiliūnų krašto
bendruomenės komitetas

Lazdijų rajono Seiliūnų krašto bendruomenės
komiteto materialinės techninės bazės stiprinimas

Lazdijų r.

PKB-253 Aukštakalnių kaimo bendruomenė

Aukštakalnių kaimo ežero pakrantės pritaikymas
gyventojų poreikiams

Rokiškio r.

PKB-254

Asociacija ,,Dargužių kaimo
bendruomenė"

Dargužių kaimo bendruomenės materialinės
techninės bazės stiprinimas

Varėnos r.

PKB-255

Lazdijų rajono Kuklių kaimo
bendruomenės komitetas

Lazdijų rajono Kuklių kaimo bendruomenės komiteto
materialinės techninės bazės sukūrimas

Lazdijų r.

PKB-256 Keturvalakių bendruomenė

Vilkaviškio r.

N.Kirsnos kaimo bendruomenės komiteto
materialinės techninės bazės stiprinimas

Lazdijų r.

PKB-258 Stebulių bendruomenė

Stebulių bendruomenės materialinės techninės bazės
stiprinimas

Lazdijų r.

PKB-259 Akmenos kaimo bendruomenė

Akmenos kaimo bendruomenės materialinės
techninės bazės stiprinimas

PKB-257

N.Kirsnos kaimo bendruomenės
komitetas

Gražioje aplinkoje gera gyventi

Anykščių r.

Suteiktas
paraiškos
registracijos Nr.

Kaimo bendruomenės/kaimo
bendruomenės asociacijos
pavadinimas

Projekto pavadinimas

Rajonas/savivaldybė

PKB-260 Pociūnų kaimo bendruomenė

Pociūnų kaimo bendruomenės materialinės techninės
bazės stiprinimas

Radviliškio r.

PKB-261 Jonų kaimo bendruomenė

Jonų kaimo bendruomenės viešosios erdvės
sukūrimas ir pritaikymas kaimo gyventojų poreikiams

Kalvarijos sav.

PKB-262

Varėnos rajono kaimo bendruomenių
asociacija

Varėnos rajono kaimo bendruomenių asociacijos
techninės bazės kūrimas

Varėnos r.

PKB-263 Patunkiškių kaimo bendruomenė

Patunkiškių kaimo bendruomenės verslumo pradžia

Vilkaviškio r.

PKB-264 Višakio Rūdos kaimo bendruomenė

Višakio Rūdos rekriacinės zonos sutvarkymas

Kazlų Rūdos sav.

PKB-265 Jūrės kaimo bendruomenė

Žaiskime, sportuokime ir pramogaukite Jūrės kaimo
aikštelėje

Kazlų Rūdos sav.

PKB-266 Asociacija ,,Cukraus pudra"

Žemės sklypo sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės
poreikiams

PKB-267 Užlieknės kaimo bendruomenė

Viešųjų erdvių sutvarkymas ir pritaikymas
visuomenės poreikiams

Mažeikių r.

Prienų r.

PKB-268

Šerkšnėnų seniūnijos bendruomenės
centras

Poilsio ir laisvalaikio zonos sutvarkymas ir pritaikymas
Šerkšnėnų kaimo bendruomenės poreikiams

Mažeikių r.

PKB-269

Kurmaičių kaimo bendruomenės
centras ,,Kurmaičiai"

Kurmaičių skverelio sutvarkymas ir peitaikymas
bendruomenės poreikiams

Kretingos r.

PKB-270 Vilkyčių bendruomenės centras ,,Viltis" Vaikų parko įrengimas Vilkyčių kaime
PKB-271 Janušavos kaimo bendruomenė

Kaimo bendruomenės materialinės techninės bazės
kūrimas

PKB-272 Pakiršinio kaimo bendruomenė

Aplinkos priežiūros ir statybinio bokštelio nuomos
paslaugų teikimas Pakiršinio ir aplinkinių kaimo
gyventojų

PKB-273 Ramučių kaimo bendruomenė ,,Navata" Kaimo bendruomenės verslumo projektas

Šilutės r.
Anykščių r.

Radviliškio r.

Šilutės r.

PKB-274 Salantų miestelio bendruomenė

Salanto pakrantės sutvarkymas ir pritaikymas
bendruomenės poreikiams

PKB-275 Asociacija Luokės bendruomenė

Lauko teniso ir tinklinio aikštelės įrengimas, pritaikant
bendruomenės poreikiams

PKB-276 Slengių mokyklos bendruomenė

Slengių žaidimų - sporto aikštelės sutvarkymas

Klaipėdos r.

Laisvalaikį leisk aktyviai

Kretingos r.

PKB-278 Čivylių bendruomenė

Kokybiškas renginių organizavimas = bendruomenių
narių aktyvinimas

Rokiškio r.

PKB-279 Nairių krašto bendruomenė

Sporto salės įrengimas ir peitaikymas bendruomenės
poreikiams

Pasvalio r.

PKB-280 Vaškų krašto bendruomenė

Edukacinės aplinkos kūrimas - veiklioji amatų centro
viešosios erdvės dalis

Pasvalio r.

PKB-281 Plinkšių kaimo bendruomenė

Viešosios poilsio zinos sutvarkymas ir pritaikymas
Plinkšių kaimo gyvendtojų poreikiams

Mažeikių r.

PKB-277

Juodupėnų bendruomenės centras
,,Juodupėnai"

Kretingos r.
Telšių r.

Suteiktas
paraiškos
registracijos Nr.

Kaimo bendruomenės/kaimo
bendruomenės asociacijos
pavadinimas

Projekto pavadinimas

Rajonas/savivaldybė

PKB-282 Kaimo bnedruomenė ,,Gynėvė"

Kaimo bnedruomenės ,,Gynėvė" namų materialinės
bazės stiprinimas

PKB-283 Šeduvos miesto bendruomenė

Šeduvos bendruomenės materialinė bazė

Radviliškio r.

PKB-284 Pociūnėlių miestelio bendruomenė

Pociūnėlio verslumo rėminas

Radviliškio r.

PKB-285 Kražių bendruomenė

Kražių bendruomenės materialinės bazės
setiprinimas

Kelmės r.

Teritorijos sutvarkymas ir pritaikumas Vašilėnų kaimo
gyventojų poreikiams

Kelmės r.

PKB-286

Vašilėnų kaimo bendruomenė
,,Varpeliai"

Raseinių r.

PKB-287 Palonų bendruomenė

Buitinių paslaugų teikimas Palonų miestelio,
Valatkonių kaimo gyventojams

Radviliškio r.

PKB-288 Skėmų kaimo bendruomenė

Skėmų bendruomenės verslumo rėmimas

Radviliškio r.

PKB-289 Baisogalos bendruomenė

Smulkių statybinių ir buitinių paslaugų teikimas
Baisogalos seniūnijos gyventojams ir įmonėms

Radviliškio r.

PKB-290 Žiurių kaimo bendruomenė

Viešųjų erdvių sutvarkymas ir pritaikymas
visuomenės poreikiams

Joniškio r.

PKB-291 Kaimo bendruomenė ,,Valėniškiai"

Kaimo bendruomenės ,,Valėniškiai" materialinės
bazės stiprinimas

Kretingos r.

PKB-292 Kalvių bendruomenė

Bendruomeniškumo stiprinimas Kalvių kaimo
bendruomenėje

PKB-293 Krikonių kaimo bendruomenė

Viešosios infrastruktūros sutvarkymas Krikonių kaime

Ignalinos r.

PKB-294 ,,Medžiukų" kaimo bendruomenė

Verslumo projekto įgyvendinimas ,,Madžiukų" kaimo
bendruomenėje

Širvintų r.

PKB-295 Ambraziškių bendruomenės centras

Ambraziškių bendruomenės centro veiklos galimybių
išplėtimas ir kokybės pagerinimas

Molėtų r.
Zarasų r.

PKB-296

Salako miestelio bendruomenė
,,Sakalas"

Materialinės - techninės bazės sukūrimas aktyviai
Salako bendruomenės saviraiškai

PKB-297

Ukmerdgės rajono Varinės
bendruomenė

Poilsio zonos įrengimas

PKB-298 Asociacija ,,Žaizdrietis"

Kaišiadorių r.

Ukmergės r.

Mažos lauko krepšinio aikštelės įrengimas Žaizdrių
kaime

Trakų r.
Molėtų r.

PKB 299

Molėtų rajono bendruomenių centrų
asociacija

Molėtų rajono bendruomenių centrų asociacijos
materialinės bazės stiprinimas

PKB-300

Asociacija Rietavo seniūnijos moterų
klumas

Materialinės bazės sukūrimas, verslumo skatinimo
projektams įgyvendinti, bendruomenės veiklos
įvaizdžio gerinimas

Rietavo sav.

PKB-301 Šuklių kaimo bendruomenė

Šuklių sentrinės sanktyžos sutvarkymo I-asis etapas

Vilkaviškio r.

PKB-302 Barčių kaimo bendruomenė

Barčių kaimo bendruomenės materialinės bazės
stiprinimas

Lazdijų r.

