Župa podporí šport a kultúru aj v roku 2017
Od januára spustila nový spôsob prideľovania finančných dotácií. Na rôzne projekty v regiónoch je pripravená rozdeliť až 248-tisíc eur.
Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho
kraja schválilo všeobecne záväzné nariadenie
o poskytovaní dotácií,
ktoré nahradí pôvodné
VZN 4/2004. Novým
spôsobom upravuje
podmienky rozdeľovania
finančných prostriedkov
pre žiadateľov, medzi
ktorých patria obce,
mestá, školy či občianske združenia.
Počas roka sa v našich regiónoch konajú desiatky športových či kultúrnych udalostí.
Od cyklopretekov a bežeckých súťaží cez turnaje a vodácke sústredenia až po folklórne, filmové a gospelové
festivaly či obecné slávnosti. Mnohé z nich sa pritom

Kto môže žiadať o dotácie
v oblasti športu a kultúry?
Obce, právnické osoby, fyzické osoby – podnikatelia s trvalým pobytom na území Žilinského samosprávneho kraja
Termín na podanie, teda doručenie úplnej
žiadosti, je do 15. 2. 2017
uskutočnia s pomocou Žilinského samosprávneho kraja.
Prostredníctvom aktuálneho
VZN 46/2016 je možné požiadať o grant na pripravované
podujatia či aktivity na základe výziev. Zverejnené sú na
stránke župy www.zilinskazupa.sk v časti Granty a dotácie. Prvé dve výzvy v tomto

roku vyhlásila krajská samospráva pre oblasti športu
a kultúry, o ktoré je každoročne najväčší záujem. „Aj
týmto spôsobom sa nám darí
rozvíjať ďalšie podujatia, festivaly, prehliadky umenia,
podporovať talentovaných
športovcov či investovať
do skvalitnenia športovísk

Oblasti, na ktoré je možné žiadať o dotáciu:
Program Kultúra
➢ Živá kultúra
➢ Publikačná činnosť
➢ Kultúrny turizmus
a iných regionálnych aktivít,“ priblížil žilinský župan
Juraj Blanár. Žilinský samosprávny kraj vyčlenil pre
každú výzvu viac ako 124-tisíc eur, pričom žiadatelia
môžu získať na svoj zámer
minimálne 300 eur, maximálna výška dotácie je 1 500
eur.
Podpora športu
v regiónoch
Aj vďaka systému dotácií môžu nádejné športové talenty či reprezentanti
z nášho kraja získať prostriedky na rozvíjanie svojho

Program Šport
➢ Športoviská
➢ Šport a podpora
telovýchovy
pohybového nadania a šírenie dobrého mena kraja
doma i v zahraničí. Zlepšovanie podmienok na šport
v regióne patrí medzi priority župy. Okrem podpory mládežníckeho športu investuje
do rozvoja športovísk, spolufinancuje organizovanie
športových podujatí a rozvoj voľnočasových aktivít
pre deti a mládež s cieľom
povzbudiť záujem o pohyb
a aktívne trávenie voľného
času. Granty sú určené aj na
rozvoj vrcholového športu
na celom území Žilinského
kraja.

Výzva aj pre kultúru
Druhá výzva vyhlásená na
tento rok je zameraná na oblasť kultúry, pričom zahŕňa
rôznorodé podujatia, a tiež
činnosť občianskych združení, folklórnych súborov či
iných záujmových skupín,
ktoré vytvárajú pestrú mozaiku kultúrneho a spoločenského života v regiónoch
kraja. Žiadatelia sa tak môžu
uchádzať o finančnú podporu na organizáciu festivalov,
prehliadok umenia, ale aj odborných konferencií, seminárov, workshopov či výstav
zameraných na podporu a šírenie tradícií. V rámci výzvy
je možné získať financie na
vydávanie tlačených publikácií či CD nosičov. Medzi
oblasti zahrnuté do výzvy
patrí tiež kultúrny turizmus
a s ním súvisiaca propagácia
jedinečných kultúrnych pamiatok a zaujímavostí nášho
Žilinského kraja.

49. ročník medzinárodného cykloturistického podujatia Okolo
Tatier patrí medzi najvýznamnejšie cykloudalosti v regióne.

Žilinská župa podporuje aj športové talenty. Deti z Oravy majú
možnosť rozvíjať svoje športové nadanie v ľadovom hokeji
aj vďaka tomu, že Hokejový klub v Námestove úspešne využíva
dotácie na svoju činnosť.

Spevácka folklórna skupina Orava z Dolného Kubína zakúpila v minulom roku vďaka získaným financiám 21 párov nových čižiem pre
speváčky aj tanečníkov.

Stranu pripravila Jana Špiláková
Foto: archív ŽSK
Oravský Podzámok Cup 2016. Podujatie sa podarilo v minulom
roku zorganizovať aj vďaka dotácii z grantového systému ŽSK.
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