Ezúttal is támogatja Zirc város önkormányzata a felsőoktatásban tanuló
és abban részt venni kívánó fiatalokat. Szokásosan 500-500 ezer forint
került szétosztásra a civil szervezetek támogatására és sportcélra
„Pályázati értesítő”
November 14-ig lehet pályázni a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjra. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete októberi, rendkívüli ülésén
döntött, hogy 2012-ben is támogatni kívánja azokat a szociálisan rászoruló
fiatalokat, akik felsőoktatásban tanulnak, vagy szeretnék megkezdeni
felsőfokú tanulmányaikat. Ennek megfelelően két típusú kiírás készült,
amelyek elérhetők honlapunkról.
Szeptember hónapban került kiírásra a sporttámogatási pályázat és a
Civil Alap. A képviselő-testület céltartalékból 500-500 ezer forintot szabadított fel, hogy
támogassa a városban működő sportegyesületeket, sportközösségeket, sport- és civil
szervezeteket, illetve idén először pályázhattak sporttámogatásra azon nem zirci
székhelyű sportegyesületek leigazolt versenyzői, akik állandó zirci lakosok, kiemelkedő
eredményeikkel városunk hírnevét öregbítik, és olyan sportágban versenyeznek,
amelyben nincs bejegyzett zirci sportegyesület. Ezt a lehetőséget ragadta meg Galaczi
Miklós kerékpárversenyző, aki egy rendkívül rangos versenyen való részvételhez kért
utólagos támogatást. A zirci sportoló saját költségén vett részt a Magyar Köztársaság
Kupán, amelyre ezúttal Horvátországban került sor. Megkapja a kért támogatást az öt
eredményesen működő sportegyesületünk is, amelyekre városunk büszke lehet. Az
egyébként megpályázható legmagasabb összeget, 90-90 ezer forintot szavazott meg a
képviselő-testület a Football Club Zirc, a Vincze Judo Club, a Zirc Kézilabda
Sportegyesület és a „Wings” Darts Klub részére, míg lövészeink, az MTTSZ Területi Klub
80 ezer forintra pályázott. A Városi Diáksport Szövetségnek juttatandó 45 ezer forinttal
pedig ahhoz járul hozzá önkormányzatunk, hogy a zirci diákok ne csak oklevelet, hanem
érmet is kapjanak a versenyeken elért eredményeikért.
A Zirci Civil Kerekasztal Pályázati Munkacsoportja bírálta el a beérkező civil
pályázatokat. Nem kevesebb, mint 25 bejegyzett és nem bejegyzett szervezet, közösség,
klub igényelt támogatást. A bíráló szervezet a késve és hiánypótlással érkező
pályázatokat is elfogadta. A legnagyobb összeget, 32-32 ezer forintot – képviselőtestületi döntés alapján – az Akli Majorért Műemlék Alapítvány és a „KŐKETÁNC”
Kulturális Alapítvány kapja.
27 ezer forintos támogatásban részesül három közhasznú alapítvány, a „Zirc
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Ők Is Emberek Alapítvány, Vakok és Gyengénlátók Zirc Térségi Csoportja, „SEGÍTŐ
KEZEK ZIRC” Alapítvány, Zirci Táncorgók Köre. 12-12 ezer forintot szavazott meg a
képviselő-testület a Zirci Nyugdíjas Klub és a Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület

részére, 7 ezer forinttal támogatja a Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetét,
egészen konkrétan a zirci fiókszervezet rendezvényét.
A Civil Alapra és sporttámogatásra pályázók közül csak két (egy-egy) szervezet nem
részesült támogatásban, az egyik rossz helyre nyújtotta be a pályázati anyagát, a
sportcélra beadott pályázatok egyikénél pedig alapvető tartalmi hiányosságot kifogásolt a
véleményező Emberi Erőforrás Bizottság.
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