4

Kunhegyesi Híradó

2021. Február

ELINDULT A „KUNHEGYES VÁROSI BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNY
FELÚJÍTÁSA ÉS FÉRŐHELY BŐVÍTÉSE” CÍMŰ, TOP-1.4.1-19-JN1-201900002 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA
A Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító
Hatósága, mint Támogató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén
belül TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése tárgyú felhívást tett közzé,
melyre Kunhegyes Város Önkormányzata TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00002 azonosító
számmal 2019.05.30. napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató 2019.10.07.
napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján az
Önkormányzat 196,22 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült. A projekt a Széchenyi 2020
program keretében valósul meg. A támogatás intenzitása: 100%.
A projekt célja a Kunhegyesen élő kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítése, a kisgyermeket
nevelők munkavállalásának támogatása. Ezzel együtt a nők munkaerő-piaci részvételének elősegítése. További cél a gyermekjóléti
alapellátáshoz való hozzáférés javítása a meglévő bölcsőde felújításával és kapacitás növelésével a 3 éves kor alatti gyermekek
napközbeni elhelyezésének biztosítására. A projekt keretében fejlesztésre kerülő intézmény a kunhegyesi bölcsődének helyt adó
épület, melynek tulajdonosa és fenntartója Kunhegyes Város Önkormányzata. A projekt által új bölcsődei férőhelyek kerülnek
kialakításra. A meglévő épület átalakítása révén létrejövő új bölcsődei épületrész egy csoportszobában maximum 14 fő 0-3 éves
korú gyermek nevelését teszi majd lehetővé. Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám jelenleg 20 fő. A rendelkezésre
álló kapacitás azonban a kedvező demográﬁai adatok miatt kevés.
A fejlesztés révén így a bölcsőde kapacitása 20 főről 34 főre növekszik.
Az épület bővítésén túl a jelenlegi bölcsődei belső rész is felújításra
kerül. Továbbá a projekt a bölcsődei infrastruktúra kialakítása mellett
tartalmazza a szükséges eszközök, felszerelések, játékok beszerzését.
Közbeszerzési eljárás keretében került kiválasztásra a kivitelező. A
nyertes cég a Kunhegyesi Építők Kft lett, akivel a szerződéskötésre
2020.11.10-én került sor.
A projekt ﬁzikai befejezésének tervezett napja: 2021.09.30.
A projektről bővebb információt a www.kunhegyes.hu oldalon
olvashatnak.
További információ kérhető:
Fridrik Zsanett projektmenedzser
Elérhetősége: +36-20/542-6002, palyazat@kunhegyes.hu
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