Program č. 3/2019 – Podpora výjimečně talentovaným
osobám města Jirkova do 18 let
Výzva k podávání žádostí v rámci programu č. 3/2019 na podporu výjimečně talentovaným
osobám města Jirkova do 18 let na období 2019.
Hlavní cíl programu: podpora talentovaných dětí a mládeže, kvůli jejich dalšímu rozvoji
v daném oboru.
Oblast podpory programu: podpora talentovaných dětí a mládeže v oblasti sportu, umění,
hudby a vzdělávání.
Cíl podpory programu: zlepšení podmínek pro talentované děti a mládež, které podpoří
jejich další rozvoj v daném oboru.
Forma podpory programu: podpora je poskytována ve formě nevratné přímé finanční
pomoci (dotace).
Okruh způsobilých žadatelů: žádost o dotaci může podat zákonný zástupce talentovaného
dítěte či dospívajícího nebo jiná osoba starší 18-ti let, (trenér, cvičitel, ředitel školy apod.),
kteří mohou doložit:
a) že příjemce dotace – talentovaná osoba má trvalý pobyt na území města Jirkova a
v roce, kdy jí bude poskytnuta dotace, nedosáhne věku 18-ti let,
b) že příjemce dotace – talentovaná osoba dosáhla jako člen kolektivu nebo jako
jednotlivec mimořádného výsledku v některé z oblastí (sport, umění, hudba a
vzdělávání) na krajské, národní nebo mezinárodní úrovni nebo se na některou z těchto
úrovní kvalifikovala a svůj talent cílevědomě rozvíjí.
Množství prostředků vyhrazených na daný program: 38 000 Kč
Maximální výše v jednotlivém případě: 5 000 Kč
Účel využití finančních prostředků programu: finanční prostředky programu lze využít na
nákup cvičebních pomůcek, kostýmů, dresů, sportovního, malířského a hudebního vybavení,
na úhradu soustředění, kurzů, školného, ubytování při soutěžích, startovného apod.
Kritéria poskytování dotace: při vyhodnocování přijatých žádostí přihlíží komise především
k tomu jakým způsobem dotyčný reprezentuje město Jirkov, na jeho sportovní, umělecké a
vzdělávací výsledky, na finanční náročnost daného sportu či oblasti zájmu a na účel
následného využití finančních prostředků programu.
Náležitost žádosti o poskytnutí dotace: žádost musí být podána na příslušném formuláři a
musí k ní být přiložen příloha o dosažených výsledcích – diplom, ocenění apod.
Závěrečná ustanovení:
Na přiznání dotace není právní nárok.
Žádosti se podávají písemně poštou nebo prostřednictvím podatelny Městského úřadu na
adresu: Městský úřad Jirkov, odbor vnitřní správy a vztahů k veřejnosti, nám. Dr. E. Beneše 1,
431 11 Jirkov. Veškeré podklady včetně vzoru žádosti jsou k dispozici u pracovníka: referent

správy dotací na odboru vnitřní správy a vztahů k veřejnosti, či na webových stránkách:
www.jirkov.cz
Datum zahájení programu: 11. 3. 2019
Lhůta pro podání žádosti: od 15. 4. 2019 do 10. 5. 2019
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