KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
2018 m. Kėdainių rajono savivaldybėje įgyvendinamų projektų pagal Nevyriausybinių organizacijų
ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę
„Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ sąrašas
Eil. Registracijos
Skiriama
Pareiškėjo pavadinimas
Projekto pavadinimas
Nr.
numeris
suma, Eur
Dotnuvos seniūnija
Asociacija „Šlapaberžės
1.
BVR-6
„Sportas – sveikata“
950,0
bendruomenės centras“
„Dotnuvos
bendruomenės
namų,
Dotnuvos
2.
BVR-7
pritaikytų
bendruomenės
veiklai,
2 006,0
bendruomenės centras
remonto darbai“
Gudžiūnų seniūnija
„Devynduonių kaimo bendruomenės
Devynduonių
kaimo iniciatyva, skirta viešo naudojimo
690,0
3.
BVR-20
bendruomenė
patalpų
pritaikymui
gyventojų
poreikiams“
Vikaičių bendruomenės
4.
BVR-21
„Vikaičių spartakiada“
990,0
centras
Josvainių seniūnija
„Juodkaimių kaimo viešųjų erdvių,
Juodkaimių
5.
BVR-17
skirtų aktyviam vietos gyventojų
2 390,0
bendruomenės centras
laisvalaikiui tvarkymas ir atnaujinimas“
Kėdainių miesto seniūnija
„Kėdainių miesto žmonių su negalia
Kėdainių
rajono
6.
BVR-8
bendruomenės telkimas, stiprinimas ir
2 100,0
neįgaliųjų draugija
palaikymas“
Lietuvos pagyvenusių
7.
BVR-13
žmonių
asociacijos „Aktyvūs ir sportuojantys senjorai“
2 100,0
Kėdainių rajono skyrius
Asociacija „Kėdainių
3 547,0
8.
BVR-15
„Kėdainiai – miestas, kurį myliu“
bendruomenė“
„Kėdainių miesto Gedimino gatvėje
Asociacija
9.
BVR-16
esančios viešosios erdvės sutvarkymas ir
3 500,0
„Pripučiamas filmas“
pritaikymas gyventojų poreikiams“
Asociacija
Kėdainių
„Senamiesčio bendruomenės telkimas ir
10. BVR-19
senamiesčio
1 300,0
verslumo skatinimas“
bendruomenė
Krakių seniūnija
Ažytėnų bendruomenės
11. BVR-4
„Sporto ir sveikatos ABC“
600,0
centras
Pajieslio bendruomenės
12. BVR-10
„Kuriame, bendraujame, dalinamės“
600,0
centras
Krakių bendruomenės „Krakių
seniūnijos
gyventojų
13. BVR-14
1 000,0
centras
bendruomeniškumo skatinimas“
Pelėdnagių seniūnija
„Pelėdnagių seniūnijos bendruomeninių
Pelėdnagių
14. BVR-11
organizacijų tarpusavio bendradar2 641,0
bendruomenės centras
biavimo stiprinimas per sportinę veiklą“

15.

BVR-1

16.

BVR-2

17.

BVR-18

18.

BVR-12

19.

BVR-5

20.

BVR-9

Pernaravos seniūnija
„Paaluonio
bendruomenės
narių
Paaluonio
iniciatyva, skirta bendruomenės namų
bendruomenės centras
aplinkos sutvarkymui“
Surviliškio seniūnija
„Surviliškio seniūnijos gyvenamosios
Asociacija Surviliškio
aplinkos
kokybės
gerinimas
ir
bendruomenė
pritaikymas gyventojų poreikiams“
Šėtos seniūnija
„Šėtos
seniūnijos
nevyriausybinių
Šėtos
bendruomenės
organizacijų tarpusavio bendradarcentras
biavimas ir sutelkimas bendrai veiklai“
Truskavos seniūnija
Visuomeninė
„Kulinarinio paveldo puoselėjimas
organizacija „Truskavos
Truskavoje“
bendruomenės centras“
Vilainių seniūnija
Aristavos
„Mus vienija muzika“
bendruomenės centras
„Šventybrasčio bendruomenės namų
Šventybrasčio
sutvarkymas ir pritaikymas bendruobendruomenės centras
menės poreikiams tenkinti“
Iš viso:
_____________________________________

1 582,0

1 651,0

1 787,0

1 491,0

1 248,0
1 327,0
33 500,0

