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Sportfejlesztési program

4. oldal – Kérelem részletes leírása

Ügyiratszám: be/SFPHPM01-11179/2016/MLSZ

Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

A labdarúgó egyesület a városi sportcentrumot használja szinte kizárólagosan. A létesítményt az önkormányzat gondozza, 
rezsijének nagy részét is viseli, ezzel is támogatva az egyesületet. A létesítmény 4 db öltöz őt, 1 db 15x20 m-s 
fitnesztermet, játékvezet ői öltöz őt, büfét, mellékhelyiségeket tartalmaz. A sportcentrum 2 db füves hitelesített 
nagypályából, 1 db 70x100 m-es füves edz őpályából, 1 db 20x40 m-es m űfüves kispályából, 1 db aszfalt burkolatú kosárlabda 
pályából, 1 db homokos strandröplabda pályából áll. A HFC feln őtt csapata a hazai labdarúgás 4. vonalában szerepel. Az 
egyesületen belül 7 éve indult az utánpótlásképzés, amely az óvodai kiválasztástól kezd ődik. Heti rendszerességgel tartunk 
az óvodában fociedzést tömegsport jelleggel, és az ott kiválasztott gyerekeket az egyesület felé irányítjuk. Heti 3 plusz 
edzéssel, és tornákon való részvétellel biztosítjuk a gyerekek fejl ődését. Természetesen a Bozsik programban is részt 
veszünk. Egyesületünkben közel 120 utánpótlás korú gyerek sportol. Újdonság, hogy 2013-14-es bajnoki évben N ői csapattal 
bővült egyesületünk. A TAO-s pályázat nagy segítséget nyújt, hogy céljainkat megvalósítsuk.

1340 karakter adható még meg.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja  és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése

Nincs ingatlanberuházás.

2476 karakter adható még meg.

A projekt id őtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

Sportfelszerelések eszközök kifizetésének tervezett ideje: 2017. 01.-t ől
Utazási költségek kifizetésének tervezett ideje: 2016.08.-tól
Nevezési költségek kifizetésének tervezett ideje:2016.08.-tól
Rendezési, felkészítési, képzési költségek kifizetésének tervezett ideje:-
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja kifizetésének tervezett ideje: 2016.10.01.-t ől
Edzőtáborozás tervezett ideje:-
Sportszakemberek személyi jelleg ű ráfordításainak tervezett kifizetése: 2017.01.01-t ől - 2017.06.30-ig

2004 karakter adható még meg.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiá hoz való viszonyának részletezése, valamint a koráb ban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti k apcsolat bemutatása (amennyiben van)
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Jelenlegi koncepciónk szerves folytatása a 2011/12-es, a 2012/13-as, a 2013/14-es és a 2014/15-ös, 2015/16-os id őszakra 
beadott és az MLSZ által jóváhagyott sportfejlesztési programnak.
Az elindított utánpótlás nevelési programunk folyamatosságának meg őrzése, Célunk minél több gyerek labdarúgásra való 
nevelése, a megfelel ő infrastrukturális körülmények segítségével. Nyilván ez egy hosszabb távú program, melyhez a TAO 
remek lehet őségeket biztosít. A folyamatosan növekv ő létszám által szélesedik a tömegbázis, amire építhetjük labdarúgásunk 
jöv őjét. 7 éve indult utánpótlásképzésünk, évr ől-évre folyamatosan növekszik. A helyi és környékbeli lakosok részére 
szeretnénk biztosítani a tömegsport és a versenysport lehet őségét egyesületünkben.
Szeretnénk évr ől évre egyesületünk tömegbázisát növelni, ezáltal a bajnokságban résztvev ő korosztályos csapataink alapjait 
biztosítani és minél jobb helyezéseket elérni. 
Amatőr labdarúgó kupáink rendezésével a lakosság részére szórakoztatást és kikapcsolódást nyújtani, mellyel növelhet ő 
lenne a labdarúgás népszer űsége.

1432 karakter adható még meg.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és  gazdasági hatásai (különös tekintettel azok id őbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veend ő kockázatok megjelölése

A sportfejlesztési program megvalósítása esetén a labdarúgás által ismét aktív életmódot folytatva egészséges egyénekké 
válhatnak sportolóink. Közös sportprogramok révén a társadalmi köt ődések er ősödhetnek. Városunkban nyitottabbá válhatnak 
lakosaink. A fiatalok értelmesen tölthetik szabadidejüket. A hátrányosabb helyzet űek számára is elérhet őbb a sportolás 
lehet ősége. A TAO-s program segítségével a családok helyzete könnyebb. A megkezdett programon keresztül anyagilag 
tehermentesíteni tudtuk a szül őket, szinte azonnal érzékelik, hogy pénzügyi terheik jelent ősen csökkentek. A gyerekek 
felszerelését, versenyeztetését, utaztatását teljes mértékben tudja az egyesület biztosítani. Ezeket korábban csak szül ői 
segítség bevonásával tudtuk lehet ővé tenni. A TAO jótékony hatását szül ők testközelb ől érzékelik, ezáltal széleskör ű 
elismerésnek örvend. Nyilván a támogatás elosztását körültekint ően kell megtervezni, hogy a leghatékonyabban biztosítsa a 
gyerekek sportolási lehet őségeit. 
A sportfejlesztési program megvalósulása egy hosszú távú lehet őséget biztosít labdarúgásunk felemelkedéséhez. 
Természetesen ehhez türelem és kitartás szükséges.

1351 karakter adható még meg.

Az oldal betöltése 3.87 MB memóriát és 0.04092 másodpercet vett igénybe. Összesen 14 adatbázis és 0 cache művelet történt.
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