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SAJTÓKÖZLEMÉNY   
MINI BÖLCSŐDE KIALAK ÍTÁSA ÉS ÓVODA FELÚJ
 
Európai Uniós forrás segítségével 
Egyházasrádóc községben, a TOP
A foglalkoztatás és az életmin ő ő
közszolgáltatások fejlesztésével
támogatásban részesült. 
 
Az Egyházasrádóc Község Önkormányzata által benyújtott pályázat fő
alapellátásokhoz (óvoda és mini bölcső ő
fejlesztését szolgáló projekt megvalósítása, ezáltal a kisgyermeket nevelő
a családok segítése, az alábbiak szerint: meglévő ő ő
valamint 5 férőhelyes mini bölcsőde létrehozása.
Egyházasrádóc községben a 0-3 éves korosztály gondozása jelenleg otthon, illetve körmendi bejárással 
oldható meg, így a fiatal szülők munkaerő
férőhelyes mini bölcsőde az óvoda épülete mellett található, régi óvoda épületébő
település születési adatai (akár 25 kisgyermek) alátámasztják a fejlesztés 
A projekt tárgyát képezi a neveléshez szükséges eszközök beszerzése is. 
 
 
A kedvezményezett neve: Községi Önkormányzat Egyházasrádóc
 
A projekt címe : Mini bölcsőde kialakítása és óvoda felújítása, korszerű
Megvalósítás helyszíne: 9783 Egyházasrádóc, Kossuth L. utca 84
A beruházás megvalósításának ideje:
Beruházás összköltsége: 50 000 000
Elnyert, szerződött támogatás összege: 
Támogatás mértéke: 100% 
 
Beruházás rövid bemutatása:  
 
A projekt során az óvoda épületének teljes körű
való bővítése (emeleti szint ráépítése) történik meg.
akadálymentesítésére is sor kerül. 
sor kerül.  
 
 
 
 
 
További információ kérhet ő: 
Szvoboda Tamás, polgármester 
06/94 528-005  

ÍTÁSA ÉS ÓVODA FELÚJ ÍTÁSA, KORSZERŰSÍTÉSE EGYHÁZASRÁDÓCON

Európai Uniós forrás segítségével bölcs őde kialakítására és az óvoda korszer ű
TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00038 pályázat keretén belül. A Széchenyi 2020

életmin őség javítása családbarát, munkába állást segít ő
közszolgáltatások fejlesztésével  című pályázati kiírására benyújtott projekt 

Az Egyházasrádóc Község Önkormányzata által benyújtott pályázat fő 
alapellátásokhoz (óvoda és mini bölcsőde) való hozzáférés javítását és a szolgáltatások minő
fejlesztését szolgáló projekt megvalósítása, ezáltal a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, 

biak szerint: meglévő óvoda bővítése csoportszobával és fejlesztő
ő őde létrehozása. 

3 éves korosztály gondozása jelenleg otthon, illetve körmendi bejárással 
ők munkaerőpiacra való visszatérése nagymértékben akadályozott. Az 5 

ő őde az óvoda épülete mellett található, régi óvoda épületéből kerülne kialakításra. Az 5 
település születési adatai (akár 25 kisgyermek) alátámasztják a fejlesztés szükségességét. 
A projekt tárgyát képezi a neveléshez szükséges eszközök beszerzése is.  

Községi Önkormányzat Egyházasrádóc 

őde kialakítása és óvoda felújítása, korszerűsítése Egyházasrádócon

Egyházasrádóc, Kossuth L. utca 84 
A beruházás megvalósításának ideje: 2017.06.06 - 2018.09.28. 

000 000 Ft 
támogatás összege: 50 000 000 Ft 

A projekt során az óvoda épületének teljes körű infrastrukturális felújítása, átalakítása és új épületrésszel 
ővítése (emeleti szint ráépítése) történik meg. A tervezett építési munkákkal együtt az épület komplex 

 A mini bölcsődei szolgáltatás fejlesztéséhez eszközök beszerzésére is 
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