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A Veszprémi Egyetemi Sport Club és a Tatabányai ALPIN Sportklub 250 millió forint összegű vissza
nem térítendő európai uniós támogatást nyert el a helyben lévő lakosság egészségfejlesztése, a
szabadidősport tevékenység elterjesztése és a sportszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása,
különösen a hátrányos helyzetű célcsoportok számára

A konzorcium vezető, a Veszprémi Egyetemi Sport Club évtizedek óta működik Veszprém szívében
szoros együttműködésben a Pannon Egyetemmel. Szervezetük célja a fiatalok aktív életre nevelése, a
sport iránti szeretet elmélyítése, a sporttal elsajátítható kompetenciák felszínre hozása és fejlesztése.
A konzorcium másik tagja a Tatabányai ALPIN Sportklub vezetője a hazai via ferrata (vasaltutak)
megálmodója és létrehozója. A mára 10 különböző útvonallal rendelkező klub célja, hogy bárki számára
elérhetővé tegye ezt a sportágat, különösen a nem fertőző betegségekben szenvedők és a fogyatékkal
élők számára. A két szervezet 2017-ben nyújtotta be támogatási kérelmét az EFOP-1.8.6-17 kódszámú,
A felnőtt lakosság prevenciós célú egészségfejlesztése a szabadidősport révén című felhívásra, amely
révén 250 000 000 Ft összegű vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el.
Az EFOP-1.8.6-17-2017-00027 azonosító számú, „Egészségfejlesztés a szabadidősport révén a
Közép-dunántúli régióban” című pályázati projekt célja, hogy a Közép-dunántúli régió hátrányosabb
helyzetű, fejlesztendő területein olyan szabadidősport és lakossági sportesemények, egészségfejlesztő
testmozgásprogramok jöjjenek létre, melyek támogatják a lakosság nagyobb létszámban és
rendszerességgel történő sportolását, és ezáltal az egészséges életmód és életszemlélet elterjedését.
A fejlesztés eredményeként hozzájárulunk a lakosság egészségének javulásához, a nem fertőző
betegségek és az ezekből fakadó halálozások arányának csökkenéséhez, hosszú távon pedig az
országos és helyi egészségügyi kiadások csökkentéséhez.
A projekt a Széchenyi 2020 keretében valósul meg Veszprém, Fejér és Komárom-Esztergom
megyében. Céljaink elérése érdekében egyedi és sorozatban megvalósuló sportrendezvények,
sportesemények; szakmai kiadványok, kampányok és lakossági fórumok, illetve az egészséges
életmódot népszerűsítő kommunikáció is megjelenik projektünkben. Célcsoportunk a Közép-Dunántúli
Régió teljes lakossága, kiemelten az aktív korú lakosság, valamint az idős korosztály, melynek
egészségi állapota kiemelten rossz. A fiatal generáció preventív elérése érdekében nagy hangsúlyt
fektetünk a nők, anyák megszólítására, bevonására, hiszen az egészséges életmód fontosságát
elsősorban családunkban tanuljuk meg.
A projektről bővebb információt a www.palyazat.gov.hu oldalon olvashatnak.
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