Rozwój sportu = Rozwój Żar
ZARYS KONCEPCJI FORUM SAMORZĄDOWEGO
Sport ma nie tylko znaczenie dla poprawy zdrowia obywateli, lecz posiada również
wymiar wychowawczy oraz odgrywa rolę społeczną, kulturową i rekreacyjną. Forum
Samorządowe uważa, że należy stworzyć spójną politykę dotyczącą wspierania sportu, który
uznajemy jako ważny element kształtowania społeczeństwa, rozwoju regionalnego
i budowania wizerunku miasta na zewnątrz.
Chcąc optymalnie wykorzystać możliwości jakie daje UE, władze samorządowe
powinny wychodzić naprzeciw stowarzyszeniom i klubom sportowym, poszukując w nich
partnera do realizacji działań.
Rola jaką powinny odgrywać stowarzyszenia i kluby sportowe, wymaga stworzenia
wspólnej strategii, oraz propozycji kierunków w jakich powinien się rozwijać sport.

Forum Samorządowe jest za:
• wspieraniem wszystkich dyscyplin uprawianych w żarskich klubach;
• rozbudową obecnie istniejącej bazy sportowej ze szczególnym zwróceniem uwagi na
boiska sportowe i basen przy ul. Leśnej;
• tworzeniem warunków do rozwoju mini infrastruktury sportowej np. typu małe boiska
do kosza, skejt parki;
• przyznawaniem stypendiów wybitnym sportowcom z uwzględnieniem dyscyplin nie
będących olimpijskimi;
• konkursami na realizację przedsięwzięć sportowych, poprzedzonych rzetelną pomocą
i wsparciem w zakresie wypełniania wniosków;
• ustanowieniem możliwości zawierania umów sponsorskich pomiędzy UM a klubami
sportowymi;
• pomocą w pozyskiwaniu funduszy unijnych np. jako partner w projekcie wnoszący
wkład w jego realizację;
• szkoleniami dla członków stowarzyszeń i klubów sportowych w zakresie tworzenia
projektów oraz umiejętności psychologiczno-pedagogicznych.

Fundusze unijne dla stowarzyszeń i klubów
nie posiadających zbyt dużych możliwości finansowych:
• Program Młodzież w działaniu
Akcja 1.2. Inicjatywy Młodzieżowe
W ramach tej Akcji dofinansowywane są projekty dotyczące działań służących
społeczności lokalnej. Projekty te w całości są tworzone i realizowane przez młodych
ludzi w kraju lub we współpracy z grupą z zagranicy. Maksymalna
wysokość dofinansowania to 4 600 euro (działania projektowe) + 1 000 euro
(rozpowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektu) + 850 euro (osoba
wspierająca - coach) = 6 450 euro.
•

• Fundusze Euroregionu Sprewa - Nysa – Bóbr, z programu Polska –
Saksonia (imprezy sportowe z udziałem gości z Niemiec)
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KONCEPCJA ROZWOJU SPORTU ŻARSKIEGO – SPOTKANIE ROBOCZE
FORUM SAMORZĄDOWE I PRZEDSTAWICIELE ŻARSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH
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