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Pályázat

optimális csoportlétszámmal tudjuk megkezdeni. A szer- és tárgyieszköz beszerzéseinket az el z ciklusban lefektetett, egymásra épül
folytonosság és folyamatosság jellemzi. Lépér l-lépésre valósítjuk meg a fejlesztés elemeit.

Ügyiratszám : be/SFPHP09-0116/2012
Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - id szaka(i)
2012/13-es bajnoki évad

2013/14-es bajnoki évad

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok id beni realizálódására), a
várt el nyök és a figyelembe veend kockázatok megjelölése

2014/15-es bajnoki évad

A sport - és ezen belül a kosárlabda - Szolnok városában a lokálpatriotizmus fontos épít köve. A szolnokiság érzése és az egészséges
identitástudat kialakítása már az el készít korcsoportokban elkezd dik. Minél több gyermeket tudunk bekapcsolni a szakosztályi
körforgásba, annál több gyermek egészségét, személyiségfejl dését tudjuk pozitívan befolyásolni. Prevencióként szolgálhat a kés bbi
életkorokban el fordulható devianciák ellen is. Egyre nagyobb gyermeklétszámmal biztosítani tudjuk a kés bbiekben a sportág
"hátországát - holdudvarát" is. Pl.: támogatók, játékvezet k, testnevel tanárok, edz k. Az eredményesebb, kiszámíthatóbb rendszer
mindig vonzóbb a lehetséges támogatók, szponzorok szemében. Ezért is szeretnénk egy hatékonyabb, produktívabb utánpótlás
rendszert felépíteni városunkban.

Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
Személyi jelleg ráfordítás
költségek

Tárgyi eszköz beruházás
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Utánpótlás-nevelés fejlesztése

Képzés fejlesztése

Közrem köd i

Ismertesse a kérelmez szervezet kérelemmel érintett támogatási id szakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az
esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követ támogatási id szakra nyújtják be, a sportfejlesztési
programot támogatási id szakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.)
Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni).

4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

Ügyiratszám : be/SFPHP09-0116/2012
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A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2012 -es évadra vonatkozóan
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Személyi jelleg ráfordítások (több támogatási id szakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási id szakonként
töltend ki)
(A járulékok kiszámításáért felel sséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné
megadni a fizetend járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából)

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
Leány kosárlabda szakosztályunkról röviden:
Jelenleg öt teremben zajlanak edzéseink. Ezek közül a Verseghy Ferenc Gimnázium és a Széchenyi Körúti Általános Iskola és a
Belvárosi Általános Iskola felszereltsége és a terem min sége megfelel az utánpótlás képzés követelményeinek, a Vés úti Sporttelep
csarnoka ezekt l elmarad. Utóbbi helyszínen a tárgyi feltételeket mindenképpen szeretnénk fejleszteni. Új iskolák bevonásával a
helyszínek is b vülhetnek, ahol el ször a sporteszközök terén tervezünk fejlesztést.
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Támogatási Támogatott pozíció(k) megnevezése Új? Végzettség Adózás Havi Kif.
id szak
módja munka hó
óra

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Bruttó
juttatás
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

Összegzés:
Fiú kosárlabda szakosztályunkról röviden:
A fiú szakosztály létesítményi, tárgyi és személyi feltételei kielégít ek. Jelen pillanatban 7 teremben zajlik a képzés 9 szakember
vezetésével. Az el z ciklusra tervezett fejlesztéseket meg tudtuk valósítani, ennek eredményeképpen jelent sen javult és b vült a
tárgyi eszközrendszerünk. A csoportok létszámát a tervezettnek megfelel en növeltük. A versenyeztetés lehet ségeit b vítettük. Egyes
csoportjaink 2-3 bajnokságban is szerepelnek.

<

<

<

Tervezett összes személyi költség alakulása a 2012. és 2015. közötti id szakban
Id szak

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
A 2002. évben felújított Városi Sportcsarnok küzd tere az elmúlt évtizedben elhasználódott, balesetveszélyessé vált a folyamatos,
nagyfokú igénybevételnek köszönhet en. Az utánpótlás-nevelés feladataival járó teljes felkészülés és versenyeztetés bázisát e
létesítmény biztosítja. A Városi Sportcsarnok burkolatának cseréjével lehet ségünk nyílik a mérk zések és edzések magasabb
színvonalú lebonyolítására jobb feltételrendszer biztosításával.

Összegzés:
összesen:

Önrész (Ft)

Igényelt támogatás (Ft)

Összesen (Ft)

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára.

Projekt id tartalma és tevékenységének ütemterve

6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.

A sportburkolat cseréjével kapcsolatos projektünk id tartama: 2012. július 01. és 2012. augusztus 10. közötti id szak.
Ütemterve: Szükséges a kb. 1197m2 nagyságú, 4 réteg elavult sportparketta burkolat teljes cseréje. Ezt követ en valósítható meg az
elkészült burkolat csiszolása, lakkozása és felfestése.
Az utánpótlás-neveléssel kapcsolatos projektünk teljes id tartama: 2012. július 01-t l 2013. június 30-ig terjed id szak.
Ütemterve:
A következ ciklus els felében több megyei fiókcsapatok kialakítását tervezzük. 2012. júniusától átvesszük az U-18-as (junior)
korcsoportot a Szolnoki Olaj Kosárlabda Klubtól. Kialakítunk plusz 1-1 serdül ill. gyermek csoportot. Melegít ket és bemelegít pólókat
vásárlunk csapataink részére. Elkezdjük a többvonalú versenyeztetést. 110 f vel sportdietetikai felmérést végzünk el.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott
sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Ahogy az el z szezonban, úgy a következ ben is igyekszünk magunkat tartani a szövetség képzési programjához. Ezt er sítve
kapcsolatot építettünk ki a Szolnoki MÁV Sportegyesület Atlétika Szakosztályával, ahol szakemberek foglalkoznak gyerekeink
képességfejlesztésével. A technikai, taktikai képzés terén vannak elmaradásaink az alsó korosztályokban, ezért edz inket még
szorosabban kötjük majd a képzés ütemének betartásához.
A leány szakosztály a következ szezonban is az el z höz hasonló szempontok alapján tervezi a fejlesztéseket. Újabb csoportok
bevonása és egy új edz felvételével igyekszünk az alsó korosztályokra koncentrálni. Az el z évt l eltér en ezúttal indulunk serdül
bajnokságban, ami a létszámunk növelésének els jele. A Szolnoki MÁV Sportegyesülettel kötött együttm ködési megállapodás
értelmében adunk a feln tt csapat számára játékosokat és a következ évben is az U16-os képzésünk f célja az lesz, hogy újabb
versenyz k kerüljenek át oda. Fejlesztések terén továbbra is a sporteszközök beszerzését helyezzük el térbe, de szeretnénk azt is
elérni, hogy minden korosztálynak lehet sége nyíljon edz táborba menni vagy tornát rendezni a felkészülés alatt.
A következ szezonban (2012. szept. 01-t l 2013. június 30-ig) tovább szeretnénk b víteni az alsó korcsoportok létszámát. Új iskolák
bevonása a cél, ezek közül a Szandasz l si és a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola a két f célpont, de a Széchenyi Körúti Általános
Iskolában is tervezzük új csoport indítását. A megyeválogatott program beindításával kapcsolatba kerültünk a környez települések
edz ivel, szeretnénk néhány ügyes gyereket csapatainkban kipróbálni.
Sportágfejlesztési programunk az országos szakszövetség központi programjának elveit követi. A sportág alapját képz tömegesítést az
el készít korcsoportban elkezdtük. Új csoportokat alakítottunk ki. A fels bb korcsoportokban az MKOSZ programja szerint végezzük a
technikai és taktikai képzés ütemezését. 14 éves kor után el térbe helyezzük a min ségi utánpótlás képzést. Az els sportágfejlesztési
ciklus elveivel dolgozunk tovább. A szakosztály struktúráját folyamatosan fejlesztjük és reményeink szerint 2012/2. félévét már az
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