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SAJTÓKÖZLEMÉNY
NYERTES PÁLYÁZATRÓL
ÚJ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE ÉPÍTÉSE POLGÁRDIBAN

Polgárdi Város Önkormányzata a „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába
állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” c. felhívására benyújtott, TOP-1.4.1-15FE1-2016-00029 azonosítószámmal „Új óvoda és bölcsőde építése Polgárdiban” címmel
nyilvántartott támogatási kérelmét a pályázat támogatója 299,99 millió Ft összegű (100%-os) vissza
nem térítendő támogatásra érdemesnek ítélte, mely megvalósítása az Európai Unió támogatásával
kerül megvalósításra.. A projekt megvalósítása során az óvodai és bölcsődei ellátás
hozzáférhetősége, valamint a szolgáltatás minőségének javítása valósul meg. Az önkormányzat a
projekt megvalósítását megkezdte.
A TOP-1.4.1-15-FE1-2016-00029 azonosítószámmal „Új óvoda és bölcsőde építése Polgárdiban” címmel
nyilvántartott projekt összefoglalója és a beruházás során megvalósuló elemek:
Jelen projekt átfogó célja az óvodai és bölcsődei ellátáshoz való hozzáférés térségi szintű javítása, valamint
a szolgáltatások minőségének fejlesztése és a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a
családok segítése. A statisztikák szerint jellemzően a 3 éves kor alatti gyermekek napközbeni ellátásában,
elhelyezésben lép fel jelentős kapacitáshiány, mivel a 3 év alatti gyermekeknek még mindig csak a 17
százaléka számára érhető el az ellátás valamely formája. Jelenleg Polgárdi városa két óvodai feladat ellátási
helyszínnel rendelkezik, a Polgárdi Eszterlánc Napközisotthonos Óvodában, kettő feladat ellátási helyen
történik, mindkét épület jelentősen leromlott állapotú és az állagromlás évről-évre gyorsuló tendenciájú. A
településen helyben a bölcsődei feladatellátás nem megoldott. A projekt segítségével a meglévő két feladat
ellátási hely kiváltásával új feladat ellátási helyen kerül kialakításra a 200 fős, 8 csoportszobás óvoda és a
24 fős, 2 csoportszobás bölcsőde a szabvány szerinti funkcionális helyiségek kialakításával. Az épületben
helyet kap a kisgyermekek térítés nélküli időszakos nappali ellátására alkalmas helyiség is. A bölcsőde
alapellátás és az időszakos napközbeni gyermekfelügyelet beindításához összesen 6 fő foglalkoztatásbővítés kapcsolódik.
A projekt megvalósulási helyszíne: Polgárdi hrsz: 1714
A projekt megvalósítója: Polgárdi Város Önkormányzata
A projektről további információk Polgárdi Város polgardi.hu honlapján érhetők el.
A projekt várható befejezése: 2019. június 01.
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