Dotácie pre deti a milovníkov športu V Žilinskom kraji

Turiec Fest 2016, Znievske dni cyklistiky či Rakovské rezbárske dni. To sú len niektoré
z podujatí, ktoré sa v tomto roku zrealizujú s finančnou pomocou žilinskej krajskej samosprávy.
Župa každoročne podporuje
zo svojho rozpočtu akcie a aktivity občanov, združení, škôl
či klubov pôsobiacich v oblasti kultúry, charity, športu, či
vzdelávania. Rôznorodé projekty v regiónoch dotuje už od
roku 2004 prostredníctvom
Všeobecne záväzného nariadenia 4/2004. V tomto roku
bolo úspešných 279 žiadateľov
a župa na ich zámery rozdelí celkovo 195-tisícovú sumu.
A kto sa môže o financie uchádzať? Podmienkou je sídlo alebo trvalý pobyt žiadateľa v Žilinskom kraji. Podporených
bolo aj 42 projektov z Turca,
medzi nimi aj obec Turčianska Štiavnička so žiadosťou na
opravu a vymaľovanie obecnej
zvonice. Malebná, murovaná stavba z 19. storočia stojí
uprostred „starej“ časti dediny
a dnes ukrýva vzácnu históriu. „Stará historická zvonica,
v ktorej sme umiestnili expozíciu jedinečných zvonov, je
dnes prístupná verejnosti, a aj
úpravou exteriéru sa snažíme,
aby bola atraktívna pre obyvateľov aj návštevníkov obce,“
povedal starosta Peter Očko.
Zďaleka však nejde o ojedinelý
projekt. Podpora župy smeruje dlhodobo aj do oblasti športu, vďaka čomu získali financie aj organizátori 19. ročníka
žiackeho futbalového turnaja
Memoriál Ľudovíta Hojného.
Z dotácie sa teší aj Mestský
hokejový klub v Martine či
Znievske dni cyklistiky, ktoré
sa môžu pochváliť aj medzinárodnou účasťou. Regionálna rozvojová agentúra Turiec
uspela s projektom Prvomájová súťaž silákov a siláčok, keď
od Žilinskej župy získala 900
eur. „Teší ma, že každoročne
sa nám darí pomáhať pri rea-

sa inováciám darí
Na konferencii Inovačný rozvoj regiónov 2016 dostanú priestor inovatívne myšlienky, ktoré môžu
zmeniť nielen región, ale aj celé Slovensko. Na
jubilejnom 10. ročníku, ktorý sa bude konať
21. apríla v hoteli HolidayInn, sa predstavia tí najúspešnejší i nováčikovia v tejto oblasti. O tom, na
čo sa môžu tešiť jej návštevníci sme sa rozprávali
s Branislavom Zacharidesom, riaditeľom Rozvojovej agentúry ŽSK.
Žilinská župa už 10
rokov podporuje jedinečné nápady a lídrov
v oblasti výskumu
a inovácií. Dôkazom je
aj pripravovaná konferencia.

Podporila ich aj župa. Siláci a siláčky z Turca predvádzajú svoje športové danosti v rámci súťaže,
ktorá sa koná 1. mája. Určená je pre kondične a rekreačne cvičiacich športovcov a športovkyne
v Martine.

Cykloklub Zniev usporiada tohtoročné
Znievske dni cyklistiky aj vďaka dotácii.

lizácii rôznorodých
projektov vo všetkých piatich regiónoch nášho kraja
a mnohé obce,
spevácke a tanečné skupiny, občianske združenia
či vydavatelia nás
vnímajú ako partnerov,“
povedal
Juraj Blanár. Ak ste
do konca minulého
roka nepodali žiadosť, máte šancu
urobiť tak v mimoriadnom termíne,
do 31. mája 2016 je
možné zaslať prihlášku s odôvodnením svojej dodatočnej žiadosti.

Ide o jej desiaty ročník, takže budeme bilancovať, kam
sme sa posunuli. Teší ma, že
v kraji existuje prostredie
pre podporu začínajúcich
podnikateľov reprezentované aj Vedecko-technologickým parkom Žilina. Podpore
podnikania žien sa zas venuje klub podnikateliek Žiliny.
Máme firmy európskeho
rozmeru, ktorých podnikanie je postavené na inováciách. Spomeňme aspoň žilinský CEIT. Hlavný priestor
bude venovaný súčasným
výzvam a možnostiam, aby
náš región vytváral ešte
priaznivejšie podmienky pre
inovácie.

Žilinskej univerzite a Jesseniovej lekárskej fakulte
UK v Martine. Milým spríjemnením
tematického
bloku bude prezentácia zástupkyne Archeologického
ústavu SAV v Nitre o inováciách pri archeologickom
výskume na náleziskách
v Žilinskom kraji, ktoré
odhaľuje aj pokračujúca
výstavba diaľnic. ŽSK na
tomto podujatí už tradične oceňuje víťazov súťaží
Inovácia Žilinského kraja
a Stredoškolský podnikateľský zámer. Tento rok
máme zaujímavých kandidátov na obe ocenenia.
Inovácie, to nie sú iba
nové vynálezy alebo
technológie.
A práve túto skutočnosť
odzrkadľuje druhá nosná
téma – inovácie v oblasti
vzdelávania s dôrazom na
prírodovedné a technické
odbory. Výskumy ukázali,
že konkurencieschopnosť
krajiny na trhu úzko súvisí
s počtom vzdelaných ľudí
v týchto predmetoch. V Žilinskom kraji sa deje veľa
užitočných aktivít na popularizáciu vedy a techniky medzi mladými ľuďmi.
Teším sa najmä na ukážku
vlastnoručne zostavených
robotov členmi krúžku robotiky z Martina. Chceme,
aby sa školy motivovali,

Na Cyklokonferencii odštartovali Žilinskú ŽUPATOUR 2016
Cyklistika a témy s ňou súvisiace prilákali na Úrad Žilinskej
župy desiatky odborníkov o fanúšikov tohto populárneho
športu.
Rozprávalo sa okrem iného aj o podpore cyklistickej infraštruktúry z eurofondov, budúcnosti cyklodopravy v krajskom meste Žilina i o prínose turizmu
pre región. Žilinský samosprávny kraj predstavil aj vlastnú sériu cyklistických
pretekov pod názvom Žilinská ŽUPATOUR, ktoré sa budú konať postupne
v každom z piatich regiónov nášho kraja. Prvé štartujú 16. apríla v Turčianskych Tepliciach v rámci AGGLU TURIECKAP a ďalšie 4 budú nasledovať
počas júna, júla a septembra v Liptove, Hornom Považí, Orave a Kysuciach.
Originálnou odmenou za účasť na minimálne štyroch z piatich pretekov je
získanie unikátneho cyklodresu Žilinskej župy. Nízkotatranská MTB Tour,
AUTHOR ŠKODA bikemaratón Súľovské skaly, Oravský cyklomaratón a ISTROFINAL SNEŽNICKÝ MTB maratón by teda nemali chýbať v kalendári
žiadneho fanúšika cyklistického športu. Viac informácií nájdete na stránke
www.zupatour.sk.

Inováciou Žilinského kraja sa v kategórii Malé a stredné podniky
stal v minulom roku projekt spoločnosti KROS, a. s., zo Žiliny.

Nezabudnite. Začíname už 16. Apríla na AGGLU TURIECKAP!

Žilinská župa hľadá osobnosti kraja. Pošlite nám tip
Poznáte mimoriadneho človeka, ktorý sa veľkou mierou
zaslúžil o rozvoj a prezentáciu nášho kraja? Neváhajte,
pošlite nám tip a pomôžte pri
výbere budúceho držiteľa Ceny
ŽSK.
Speváčka a lekárka Marcela Laiferová
či basketbalová trénerka Natália Hejková. Týchto ľudí spája bohatý osobný
príbeh, ktorý rozpráva nielen o inšpi-

ratívnom živote, schopnosti pomáhať či
rozvíjať svoj talent. Spája ich aj spätosť
so Žilinským krajom. Práve spomenuté
osobnosti sa v minulom roku pridali
k nositeľom Ceny ŽSK. Župan Juraj Blanár každoročne odovzdáva ocenenia
významným ľuďom, ktorí sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o rozvoj svojho regiónu doma alebo v zahraničí.
„V našom kraji máme mnoho talentovaných, obetavých a významných ľudí,
ktorí si zaslúžia náš obdiv a uznanie

a výber preto nie je jednoduchý. Obyvatelia našich regiónov nás môžu upozorniť na človeka, ktorému najvyššie
ocenenie nášho kraja patrí,“ uviedol
predseda ŽSK Juraj Blanár. Neváhajte
a pošlite nám svoj tip! Urobiť tak môžete až do augusta. Nominácie môžete
doručiť v písomnej forme osobne, e-mailom alebo poštou na Úrad Žilinskej
župy. V návrhu opíšte zásluhy nominovaných, ich súhlas s nomináciou a jej
odôvodnenie.

Na aké témy sa môžu
návštevníci tešiť?
Pozrieme sa, čo je nové
v oblasti výskumu a vývoja
na území Žilinského kraja.
Zaujíma nás, ako sa našim
výskumným a vývojovým
subjektom darí využívať
poznatky v praxi. Osobne
sa teším na prezentácie
nových výskumných inštitúcií, ktoré vznikli na

ktorým smerom posunúť
svoje vzdelávanie. Čoskoro bude totiž opäť možné
uchádzať sa o eurofondy
na jeho modernizáciu na
základných a stredných
školách. Online registrácia
na konferenciu je možná
od začiatku apríla na www.
irr.sk a tiež na www.zilinskazupa.sk. Všetkých srdečne pozývam.

Stranu pripravila Jana Špiláková. Foto: archív ŽSK.

Viac informácií aj na Facebooku

Žilinský samosprávny kraj

