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I. A Sportfejlesztési program rövid bemutatása
A sportszervezet (pályázó) adatai



Pápai Egyesített Labdarúgó Club
Pápai Perutz Futball Club

A sportszervezet fejlesztési tervét megalapozó sportfejlesztési program


Pápai Egyesített Labdarúgó Club és Új Lombard Sport Kft. Sportfejlesztési stratégia
2011/2012–2015/2016 Pályázat (továbbiakban: Program).



Pápai Egyesített Labdarúgó Club és Új Lombard Sport Kft. Sportfejlesztési stratégia
2011/2012–2015/2016 Pályázat „Múlt a jövőért” Megvalósítási terv 2012/2013



Pápai Egyesített Labdarúgó Club és Új Lombard Sport Kft. Sportfejlesztési stratégia
2011/2012–2015/2016 Pályázat „Múlt a jövőért” Megvalósítási terv 2013/2014



Pápai Egyesített Labdarúgó Club és Új Lombard Sport Kft. Sportfejlesztési stratégia
2011/2012–2015/2016 Pályázat „Múlt a jövőért” Megvalósítási terv 2014/2015



Pápai Egyesített Labdarúgó Club és Új Lombard Sport Kft. Sportfejlesztési stratégia
2011/2012–2015/2016 Pályázat „Múlt a jövőért” Megvalósítási terv 2015/2016



Pápai Egyesített Labdarúgó Club és Pápai Perutz Futball Club Sportfejlesztési terv
2016/2017



Pápai Egyesített Labdarúgó Club és Pápai Perutz Futball Club Sportfejlesztési terv
2017/2018



A sportszervezet fejlesztési tervét megalapozó jogszabályok és dokumentumok listáját a Program rögzíti.



A továbbiakban a 2011. évi LXXXII. törvény a sport támogatásával összefüggő egyes
törvények módosításáról és a kapcsolódó jogszabályokat, az 1996. évi LXXXI. törvény
a társasági adóról és az osztalékadóról -jogszabályokat, a támogatás rendszerére, az
eljárásra, a támogatásra összefoglalóan TAO programként, TAO támogatásként vagy
egyszerűen TAO-ként fogunk hivatkozni.
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II. Sportfejlesztési program 2017/2018 értékelése


Amikor 2017 tavaszán a sportfejlesztési programot írtuk, még csak reménykedtünk
abban, hogy felnőtt férfi nagypályás csapatunknak sikerül kiharcolnia az NBIII-ba jutást. A remények valóra váltak, a kulcsmérkőzéseket megnyerve, ősszel a harmadosztályban indulhatott a csapatunk. Szép és eredményes megyei szereplés után gyakorlatilag új csapatot kellett építenünk, ugyanis a bajnokcsapatból tíz játékos távozott és
ugyanennyi érkezett. Az elvek nem változtak, elvárás, hogy a csapat keretében a pápai utánpótlás-képzéshez, a városhoz köthető futballisták is helyet kapjanak – lehetőleg minél nagyobb számban.



Az indulás nem volt problémamentes (négy vereséget is elszenvedtünk a kezdetekben), a csapatépítés nem ment egyik pillanatról a másikra. Alapvetően a góllövéssel
voltak gondjaink, és sok volt a védelmi hiba. Főleg a szezon első felében több sérültünk volt és ez szintén hátráltatott minket. Miután egyre bővült a keret, elkaptuk a
fonalat. A játékosok a téli időszakra egyéni edzéstervet kaptak, sikerült erősíteni is a
kereten és az alapozás is jól sikerült. A Perutz FC 24 forduló után a 7. helyen áll, a
megszerezhető 72 pontból 37-et begyűjtve (51%-os teljesítmény). A Magyar Kupában
sajnos már a 128 között búcsúra kényszerültünk, vereséget szenvedtünk Bácsán. Az
összképpel meg vagyunk elégedve, a céljaink teljesülni látszanak, ami különösen azért
értékes, mert nálunk jóval nagyobb anyagi lehetőségekkel rendelkező klubokkal kell,
hogy felvegyük a versenyt.



Az utánpótlásban anyagi és szakmai téren is stabil, nyugodt évet tudhatunk magunk
mögött. Tíz versenykorosztályt indítottunk az idei első-, másod- illetve harmadosztályú bajnokságokban, melyekkel szemben minimális elvárás, hogy az első tízben végezzenek Jelen állás szerint, egy kivétellel, úgy tűnik sikerülni fog ennek a feltételnek a
teljesítése:
Bajnokság
Leány U-19 Nyugat
U-19 III. Észak-Nyugat
U-17 III. Észak-Nyugat
Leány U-16 NP Nyugat
Megyei U16 Nyugat
U-15 II. Észak-Nyugat
U-14 II. Észak-Nyugat
U-13 I. Észak-Nyugat
U-12 I. Észak-Nyugat

Forduló
12
14
14
11
10
18
18
12
12

Teljesítmény*
82%
66%
55%
59%
100%
73%
27%
42%
42%

Helyezés
3
3
7
4
1
5
12
8
8

*Teljesítmény = Megszerzett pontok száma / Megszerezhető összes pontok száma * 100



Az U7-U8-as korosztállyal nagyon meg vagyunk elégedve. Horváth Tamás nagyon jó
munkát végez, személyisége vonzó a gyerekek számára, megtalálja velük és a szülők-
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kel a közös hangot. Sikeres a labdához szoktatás, a játék megszerettetése és az alapmozgások elsajátítása. Az elmúlt évek fejlesztése, a felújítások a megfelelő infrastrukturális hátteret is megteremtették a legkisebbek
számára. A Bozsik-tornákon való szereplések
mindig örömet okoznak számukra.


Lengyel Ferenc szakmai igazgató így értékelte 2017/2018 első félévét:
„Nem arról van szó, hogy ne szeretnénk
minden meccset megnyerni és ne akarnánk elsők lenni, ugyanakkor be kell
látnunk, hogy a versenyhelyzet nem egyforma sok olyan csapattal, akikkel egy
osztályban szerepelünk. Az előkészítő
korcsoportokban évről-évre ügyesebb és
tehetségesebb labdarúgó-palánták kopogtatnak az egyesület ajtaján, a fiatalok
képzésének minősége ezzel egyenes
arányban növekszik. A kiemelt-, talent- és
bosu edzéseink a remélt előrelépést is
meghaladták, engem is meglepett, hogy
ilyen rövid idő alatt milyen látványos volt
a gyerekek fejlődése. Úgy gondolom, az
edzők jó munkát végeznek, jó úton haladunk, hogy megfelelő alapokat adjunk a
piciknek.
Kapusképzésünk másfél évvel ezelőtt
Simon László vezetésével biztatóan indult, sajnos ez erről a félévről már nem
mondható el. Abban is reménykedem,
hogy az NB III-as Perutz-nál többen is
lehetőséget kapnak, több játékosunk is
ott kezdte meg a felkészülést, e tekintetben is bizakodó vagyok.”
(Haraszti Gábor: Nyugodt őszt zárt a
Pápai Egyesített Labdarúgó Club, papama.hu 2018-01-16)

Az U9-U10-es korcsoportban sincsenek létszámgondjaink. Kun Szabó Attila edzőt szeretik a gyerekek, szívesen csatlakoznak az előkészítő csoporthoz. A Radó Tamás és Horváth
Imre vezette U11-U13-as előkészítő/verseny
csoportokban a legnagyobb a létszám. A központilag szervezett tornákon kívül ezeknek a
csoportoknak mi is szervezünk minitornákat,
eseményeket. Nagy sikerű saját tornáink:
− HIRTENBERGER Sport Day nemzetközi
sporttalálkozó (2017. szeptember)
− Apuka Kupa teremtorna (2017. december)
− Hirtenberger PELC Kupa 7 korcsoportban
(2018. január-február)
− Műfüves Téli Kupa a felsőbb korcsoportoknak (2018. február)

Ezek a tornák azért is fontosak, mert lehetőségünk van több csapatot indítani és
ilyenkor azok a gyerekek is (többet) játszhatnak, akiknek máskor kevés szerep jut a
„hivatalos” tornákon.
Az utánpótlás-nevelési rendszerben résztvevők száma (fő) 2018 április
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Az eredmények összhangban vannak a céljainkkal, azonban továbbra sem sikerült
megoldanunk a felsőbb korosztályok létszám problémáit. Az alsóbb korosztályokban
jól működik a toborzás, a gyerekek bevonása. Nyolc óvodában tartunk játékos foglalkozásokat, a kiemelt csoportoknak eseti jelleggel szombaton is szervezünk futballt.
Idén is sikerült több mint egy tucat gyerekkel feltölteni az U7-es korosztályt, ahova az
általános iskolából becsatlakoztak a futball iránt érdeklődő, de az óvodai foglalkozásokban részt nem vevő kisiskolások. Amíg az „örömfutball” tart, folyamatosan szaporodik a létszám, nem nagyon veszítünk gyerekeket.



A versenyzés megkezdése az első vízválasztó. Nehezen tudjuk megoldani, hogy minden gyereknek legyen lehetősége a megmérettetéseken megfelelő játékperccel szerepelnie úgy, hogy mindenki – a tehetségesebb és a kevésbé az – örömet találjon a
mérkőzésekben. Sajnos évek óta tendencia, hogy nem tudjuk megtartani azokat, akik
nem futballművésznek születtek, de kiegészítő emberként szükség lenne rájuk. Társadalmi hatásait nézve azért is probléma ez, mert többségében nem arról van szó,
hogy más sportágra váltanak ezek a gyerekek, hanem arról, hogy elfordulnak a sporttól, a mozgástól. Nehéz újra megszólítani, visszahozni őket a pályára. Ebben az összefüggésben komoly elszívó hatással vannak az esportok, a videojátékok.



Ahogy azt a korábbi években részletesen jeleztük, Pápa diákváros jellege miatt annak
ellenére, hogy elvileg nagyobb merítési lehetőséget jelentene a futball számára, valójában 14 éves kor után megrostálódik az utánpótlásunk, ez a második vízválasztó. A
futballban kevésbé tehetségesek az iskolát választják és csak hobbi jelleggel futballoznak, a tehetségesebbeket pedig elcsábítják a környék NBI-es csapatainak akadémiái. A kevésbé tehetséges, de komoly képzést kapott fiatalokat pedig a környék megyei csapatai hívják 16-18 éves korban. Így ezekben a korcsoportokban továbbra is
komoly létszámgondokkal küzdünk.



Természetesen nem akarunk belenyugodni a helyzetbe. Ebben az évben is Lengyel
Ferenc személyes közreműködésével folytattuk a toborzásunkat, ehhez többek között
városi „diákolimpiát” rendeztünk, hogy lássuk a tehetségeket, továbbá megállapodást kötöttünk játékosmegfigyelőkkel is, hogy segítsék a munkánkat.



Az erőfeszítések ellenére sajnos nem sikerült komolyan előre lépnünk abban, hogy
hosszabb távon is vonzó legyen a pápai futball, kicsi a megtartó erő. A közösségépítésben kell fejlődnünk. Az edzőink aktívan használják a közösségi médiumokat és tartják a kapcsolatot a gyerekekkel, azonban ez nem intézményesített, nem a PELC által
kialakított és felépített szervezeti keretek között zajlik. A helyzeten javítana egy középiskolás sportosztály beindítása, akár más sportágakkal közösen összefogva. Ennek
vannak előzményei a városban, de éppen annak részbeni kudarca a gátja, hogy újraszervezzük ezt a képzési formát.
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Továbbra is kiemelt figyelem irányul a női csapatainkra. A környezetünkhöz képest
korábban „ébredtünk”, így mi szerveztük meg a női futballt Pápán, ahol a Nyárád SEvel együttműködve felnőtt csapatot, illetve saját jogon három női utánpótlás csapatot is indítunk a versenyrendszerekben. Kiemelt Képzési Központ vagyunk a női futballban, így nagy erőkkel szélesítjük bázisunkat az U14 alatti korosztályokban is. Elindítottuk az általános- és a középiskolások számára kiírt versenysorozatot, amellyel a
női labdarúgást kívánjuk népszerűsíteni, új játékosokat toborozni. Az elmúlt évek
munkája megteremti annak a lehetőségét, hogy a közeljövőben másodosztályú felnőtt női csapatot indítsunk a bajnokságban. A helyzetünket nehezíti, hogy a közelünkben (Balatonfüred, Ajka, Veszprém) megjelentek a női futballbázisok, amelyek
következtében már érzékeljük az elszívó hatást.



A korábbi évek nehézségei után idén sikerült
teljes mértékben feltöltenünk a rendelkezésre álló TAO-kereteket. Azonban nem túl kellemes számunkra, hogy idén kevesebb pénzt
kellett megszereznünk, mivel jóváhagyási keretünk alacsonyabb volt a remélt programkeretnél. A kieső forrásokat takarékos gazdálkodásból, illetve a regionális központi rendszerből befolyó összegekből ellensúlyoztuk.
Másrészt beértek azok az erőfeszítések, hogy
a korábbi évek támogatóit igyekeztünk nagyon megbecsülni, szoros, jó munkakapcsolatot ápoltunk velük, amit úgy tűnik ők is értékeltek.



„Sportnapot szervezett a Perutz Stadionban a Hirtenberger Bt. és a Pápai Egyesített Labdarúgó Club (PELC). A családias
hangulatú rendezvény csapatépítő összejövetelként szolgált az osztrák székhelyű
nemzetközi vállalat számára, egyúttal a
cég és a PELC kapcsolatát is erősítette.
Dr. Kovács Zoltán területi közigazgatásért
felelős államtitkár, országgyűlési képviselő elmondta, a Hirtenberger Pápára telepedése a futballnak is köszönhető.
Ez a kulturális és sportrendezvény elsősorban azt a célt szolgálja, hogy jól érezzük magunkat, megismerjük egymást. –
nyilatkozta Király Gábor cégvezető. Kitért
arra is, hogy stratégiai összeköttetésben
állnak a PELC-cel, szívesen támogatják az
ifjú focistákat. Legutóbb a társasági adó
nyújtotta lehetőséget kihasználva nyújtottak támogatást a pápai utánpótlásnevelő labdarúgóklubnak, amely többek
között műfüves futballpálya létesítésére,
illetve a gyerekek mezeire, felszerelésére,
utaztatására fordítja majd a felajánlást.”
(Közösségépítés a futballon keresztül,
papa-ma.hu 2017-09-19)

Több látványos fejlesztést sikerült megvalósítanunk a Perutz Stadionban. A TAO pályázati
rendszer keretében, közel 25 millió forint értékben nagyméretű gépvásárlást tudtunk lebonyolítani, amellyel majdnem elértük már azt a szintet, amivel önállóan tudjuk pályáinkat ápolni. Nagy fejlődés volt a pályaápolási program megvalósulása; a nyári hónapokban zárva voltak játéktereink, melyek teljes karbantartást és felújítást kaptak.
Eszközparkunkat mindenképp méltó körülmények között szerettük volna elhelyezni,
épp ezért a korábbi családi szektor – jelenlegi vendégszektor – alá egy négyállásos garázst alakítottunk ki. Elvégeztük a kerítések rozsdátlanítását, festését, megújult a sajtóhelyiség illetve a közvetítőállás, megerősítettük a biztonsági szintet, valamint felújítottuk a kamerarendszert is.
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Pápa Város Önkormányzata, a TAO támogatók, a Magyar Labdarúgó Szövetség
(MLSZ) és a Pápai Egyesített Labdarúgó Club (PELC) együttműködésének eredményeképpen kevesebb, mint egy hónap alatt a Perutz Stadion és a Sportcsarnok közötti területen új műfüves grundpálya épült és került átadásra 2017. november végén. Az
MLSZ Országos Pályaépítési Programja keretében megvalósuló 14×26 méteres játékteret palánkkal, labdafogó hálóval, kapukkal, villanyvilágítással szereltük fel, a beruházás során a pálya mentén a Pápai Városfejlesztő Kft. munkatársai járdát is építettek. A beruházás teljes költsége bruttó 17 millió 464 ezer 587 forint volt, amelyhez az
önkormányzat a 30 százalékos önrészt biztosította 3.989.376 forintos összegben,
ezen felül a velünk együttműködő vállalatok társasági adó hozzájárulásával valósult
meg a beruházás. A PELC korosztályos csapatai közül az előkészítő korcsoportok (U7,
U8, U9, U10, U11) edzenek a grundpályán. Az új terület a kicsi gyerekek életkorának,
képzettségének megfelelő méretű, a nagyobbak számára pedig az egyéni technikai
képzésben nyújt segítséget.

III. Tervek 2018/2019-re


Az építési projekteknél egy év csúszásban vagyunk. Részben amiatt, mert a pénzeket
korábban nem tudtuk adott időszakban összeszedni, másrészt az önrész előteremtése sem volt egyszerű. Az önkormányzat sietett segítségünkre, így lehetőség nyílik
programjaink megvalósítására. Valósággá válhat, hogy megújuljon a nagy műfüves
pálya, megvalósításra kerüljön egyik telephelyünkön egy kis műfüves pálya teljes felületcseréje és kiépüljön ott a világítás. Így véglegesítjük a 2016/2017-es kérelmünkben
szereplő programjainkat.



A következő időszakban kerül megvalósításra az idénre jóváhagyott, Perutz Stadion
területén lévő kisméretű műfüves pályára tervezett fémvázas sátor telepítése. Mivel
egyesületünk nem rendelkezik tornateremmel, illetve fedett pályával, a fentebb említett kis műfüves pálya befedése megoldást jelent a téli időszak edzés-lehetőségeire,
így szükségtelenné téve a jövőben jelentős összegű terembérleti díjak kifizetését. Ehhez kapcsolódóan valósul meg a sátorban az edzésszintű világítás kiépítése is.



Az elmúlt évek fejlesztései, illetve a városban folyó egyéb sportberuházások felvetik
azt a lehetőséget, hogy a kiépülő sportkomplexum egységes üzemeltetés, hasznosítás
alá kerüljön. Vizsgáljuk annak lehetőségét, hogy az elmúlt években megszerzett létesítmény-üzemeltetési tudással és tapasztalattal, a kiépülő gépparkunkkal hogyan
tudnánk részt venni ebben a projektben. Ha jók a számok, akkor ez az irány lehetőséget adhat arra, hogy hosszútávon önfenntartó rendszert építsünk ki, ami lehetővé
tenné a futballrendszer működését abban az időszakban is, amikor esetleg a TAOrendszer átalakul. Ebben szerepe lehet a személyszállításnak is, ugyanis a városvezetésnek eltökélt szándéka, hogy támogassa a mindennapos testnevelést, amiben fon-
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tos szerep jut a külső, nem iskolai létesítményeknek is. Ez egyrészt javítja a futballinfrastruktúra kihasználását, másrészt a gyerekek szállításával bevételhez juthatunk.
A Program területei és az igényelt támogatás megoszlása 2018/2019-ben (tervek)
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34%
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Tárgyi eszközök

47%

Tárgyi eszköz ingatlan
Közreműködői költségek

1%

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

15%



Stratégiai kérdés a versenyképes infrastruktúra biztosítása a fiataljaink számára. Éppen ezért az elmúlt évben és az idei TAO kérelem középpontjában a tárgyi eszközök
ingatlan része áll. További lépéseket kívánunk tenni infrastruktúránk minőségének javítása érdekében. A pályafelújítások tulajdonképpen kiegészítik az utánpótlás fejlesztési igényeinket, hiszen a jobb minőségű pályák is az utánpótlás-nevelés fejlesztését
szolgálják.



Az ingatlan beruházások elemei:
− Perutz Stadion élőfüves nagypálya építés. A Stadion területéhez tartozó füves
edzőterületet, mely az utánpótlás csapatok edzéseinek helyszíne jelenleg, a tulajdonos Önkormányzat más célra fogja használni, így a Perutz stadion csak egy centerpályát és egy műfüves edzőpályát foglal majd magába. A létesítményt használó
10 fiú és leány UP csapat Egyesületünk harmadát jelenti – mely Alközponti státuszának köszönhetően jogosult is ennek megpályázására. Mindezekre tekintettel
nagyon fontos egy jó minőségű élőfüves pálya létesítése.
− Perutz Stadion Center pálya ápolási program. Az utánpótlás csapatok által használt füves sportpályák minőségi javulását és karbantartását jelentő éves szükségességű pályaápolási program. Az éves ápolás a pálya talajának időszakos marását, lazítását, szellőztetését, homokozását, tápanyaggal való ellátását, felülvetését, vegyszeres védelmét jelenti.
− Teveli utcai edzőpálya (más néven Mező sporttelep) ápolási program. Az utánpótlás csapatok által használt füves sportpályák minőségi javulását és karbantartását
jelentő éves szükségességű pályaápolási program. Az éves ápolás a pálya talajá-
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nak időszakos marását, lazítását, szellőztetését, homokozását, tápanyaggal való
ellátását, felülvetését, vegyszeres védelmét jelenti.
− Fiumei utcai edzőpálya (más néven: Munkácsy ill. Spartacus sporttelep) ápolási
program. Az utánpótlás csapatok által használt füves sportpályák minőségi javulását és karbantartását jelentő éves szükségességű pályaápolási program. Az éves
ápolás a pálya talajának időszakos marását, lazítását, szellőztetését, homokozását, tápanyaggal való ellátását, felülvetését, vegyszeres védelmét jelenti.
− Perutz Stadion és Fiumei utcai Sportpálya lelátó bővítése. Két telephelyünkön
csak és kizárólag állóhelyek állnak rendelkezésre szurkolóink és utánpótlás játékosaink szülei számára. Nézőink minimálisan elvárható szintű kiszolgálása érdekében indokoltnak tartjuk kisméretű, mobil ülőhelyekkel ellátott lelátók telepítését.


A nem ingatlan jellegű tárgyi eszközöknél
− Fűnyírótraktor - Precíziós fűnyírónk megóvása érdekében füves területeink karbantartásához szükséges gépvásárlás. Mérete és adapteri sokoldalúsága lehetővé
teszi kisméretű pályáink ápolási munkáinak elvégzését.
− Meleg vizes magasnyomású mosó, melynek használata lelátóink tisztítása, valamint pályaápoló gépeink karbantartása során történne. Elengedhetetlen a fenntarthatósági szempontok miatt.
− Pályavonalzó kocsi - A város három különböző sporttelepén, egymástól távol elhelyezkedő edzőpályáink kiszolgálását ellátó segédeszköz.
− Felülvetőgép - Füves játéktereink ápolását szolgálja, saját gépparkunk eddig hiányzó eleme.
− Traktorra szerelhető műtrágyaszóró - Meglévő gépünk kiegészítő tartozékaként
füves játéktereink ápolását szolgálja.
− Kézi lombszívó-fújó - A műfüves játéktereink tisztításához (lombszennyezés) és lelátóink tisztításához elengedhetetlenül szükséges kiegészítő eszköz.
− Új 9 fős kisbusz - Játékosaink többsége a város körzetéből kerül ki, az ő napi szállításuk, valamint csapataink mérkőzésekre való utazásához szükséges eszköz,
melynek köszönhetően kis létszámú csapataink szállítása is költséghatékonyabbá
válhat. Mind regionális alközponti, mind Bozsik alközponti státuszunk alapján pályázunk a járművekre.
− Labdafogóháló (tartóoszlopok nélkül) - Nagyméretű futballpályáink kapu mögötti
labdafogó hálói nagymértékben elhasználódtak, cseréjük indokolt.



A amatőr felnőtt csapataink sporteszköz, sportfelszerelésére mintegy 11 millió forintot szeretnénk költeni a TAO-támogatásokból.



A TAO kérelem másik nagy tétele az utánpótlás-nevelés közvetlen ráfordításainak biztosítása. Ennek döntő részét (82%) a személyi ráfordítások teszik ki. Sporteszközök és
felszerelések terén az elhasználódás mértékében szeretnénk pótolni az eszközeinket.
Az UP képzésen belül a harmadik nagyobb tétel a versenyekhez kapcsolódó személyszállítási költségek. Két iskolában (Batthyány Lajos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari
Szakképző Iskola és Kollégium, Pápai Tankerületi Központ) bérlünk télen tornatermeket.
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Az utánpótlás-nevelés ráfordítás megoszlása területek szerint 2018/2019 (tervek)
Sporteszköz, sportfelszerelés
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

7%
Személyszállítási költségek

7%
1% 2%
1%

Nevezési költségek
Rendezési, felkészítési, képzési
költségek
Verseny- és játékengedélyekköltségei

82%

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti
díja
Szállás és étkezés költsége (felkészítés,
edzőtábor, versenyeztetés)
Sportszakemberek személyi jellegű
ráfordításai
Logisztikai költségek

IV. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai


Legfontosabb célunk, hogy a pápai tehetségek saját döntésük alapján nálunk maradjanak, a regionális központtal kötött megállapodás szerint csak a legtehetségesebbek
menjenek el tőlünk Győrbe. További célunk, hogy az értékeinket megtartsuk. A pályázott fejlesztésekkel olyan vonzóvá kívánjuk tenni klubunkat, hogy később az önkormányzati támogatással és a tagdíjrendszerünkkel a TAO nélkül is működni tudjon az
egyesület.



Pápa diákváros, számos közoktatási intézménnyel rendelkezik, ebből következően a
magas gyerekszám jó alapot jelent egy utánpótlás bázis kialakítására, mind a mennyiségi, mind a minőségi munkavégzésre. Az utánpótlás-nevelési rendszer kiépítése, a
tömegbázis kiszélesítése, ezáltal a labdarúgás népszerűsítése különösen a női labdarúgásban halad jó úton, amit tovább szeretnénk erősíteni.



Az előző pályázatok segítségével lényeges elemeiben megvalósult és beállni látszik
egy olyan optimális személyi és tárgyi feltételrendszer, mely lehetővé teszi eredményes munkavégzésünket. Ennek a rendszernek a stabillá tétele és további optimalizálása a fő célunk.
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