Paramos gavėjai, kuriems suteikta parama 2016 metais

NACIONALINIO LYGMENS PARAMA















Baltijos pažangių technologijų institutas (Eksperimentinė tyrimų laboratorija "Mokslo pieva") – 10000,00
Eur
Baltijos pažangių technologijų institutas (Tyrėjų naktis 2016) – 10000,00 Eur
Lietuvos neįgaliųjų sporto federacija (Dalyvavimas vežimėlių krepšinio turnyre "Sankt Peterburgo
taurė") – 5160,00 Eur
Š.Marčiulionio krepšinio akademija (Krepšinio talentų ruošimas jaunučių, jaunių ir Lietuvos nacionalinei
vyrų krepšinio rinktinei) – 26000,00 Eur
Rugutė Labdaros ir paramos fondas (Genetiniai tyrimai tikslingesniam ir efektyvesniam kiekvieno
mažojo paciento gydymui) – 56000,00 Eur
VšĮ ,,Žalgirio krepšinio centras“ (Vyrų krepšinio klubas Kauno "Žalgiris") - 300000,00 Eur
Viešoji įstaiga „Pažaislio muzikos festivalis“ (XXI Pažaislio muzikos festivalis) – 5000,00 Eur
Kauno technologijos universitetas (Aplinkai draugiškos nanogijų pluošto formavimo technologijos
tobulinimas) – 5440,00 Eur
Viešoji įstaiga Nacionalinė moksleivių akademija (2016 m. NMA vasaros sesija) – 15000,00 Eur
Prienų oreivių klubas „Audenis“ (FAI pasaulio moterų karšto oro balionų čempionatas) – 35000,00 Eur
Lietuvos rankinio federacija (Lietuvos rankinio jaunųjų talentų ugdymas) – 10000,00 Eur
Lietuvos regbio federacija (Lietuvos sportas Europos elite) – 10000,00 Eur
Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga (Nacionalinis konkursas "Geriausios disertacijos") – 3330,00 Eur
Kauno technologijos universitetas (Jaunųjų mokslininkų darbų paroda-konkursas "Technorama") –
7430,00 Eur

REGIONINIO LYGMENS PARAMA












Lietuvos vaikų ir jaunimo centras (Darni mokykla 2016) – 5000,00 Eur
Asociacija LRK ENERGIJA (Ledo ritulio klubo „Energija“ veiklai) – 22000,00 Eur
Lietuvos nacionalinis UNICEF komitetas (UNICEF vaikų bėgimas „Už kiekvieną vaiką“) – 10000,00 Eur
Asociacija TEDxVilnius (TEDxKids@Vilnius 2017) – 4000,00 Eur
Asociacija TEDxVilnius (TEDxVilnius 2017) – 6000,00 Eur.
Viešoji įstaiga Piliečių iniciatyvos (Energiją tausojanti bendruomeninė miesto daržo laboratorija) –
3000,00 Eur
Paramos vaikams centras VšĮ (Programa "Big brothers big sisters") – 5000,00 Eur
Elektrėnų Marijos-kankinių karalienės parapija (Elektrėnų Marijos kankinių karalienės bažnyčios stulpų
remontas) – 30000,00 Eur
VŠĮ ČIURLIONIO FONDO INVESTICIJOS (Meninis ir socialinis projektas "Meno energija yra mano
energija") – 2000,00 Eur
Rotulių kaimo bendruomenė (Krepšinio aikštelės statyba) – 29122,00 Eur
Sveikatingumo ir sporto klubas "Draugystė" (Vaikų sportinis ugdymas ir aukšto meistriškumo
sportininkų rengimas) – 5000,00 Eur

