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A projekt a gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde), valamint az 

óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítását és a szolgáltatások minőségének fejlesztését szolgáló 

felhívás, legfőbb célja pedig a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok 

segítése, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi 

életkorban történő megsegítése.  A TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00036 kódszámú, A Felsőnyárádi 

Nyárfácska Óvoda Alsószuhai Tagóvodájának felújítása néven elnyert projekttel elő tudják segíteni a 

kitűzött célt.  

 

 

 

A projekt 54,84 millió forint európai uniós támogatás segítségével a Széchenyi 2020 program keretében 
valósul meg, ami a 3 éves kor alatti gyermekek napközbeni elhelyezését és a 3-6 éves gyerekek óvodai 
elhelyezését támogatja. Ehhez szükséges az óvodába járó gyermekek számának megfelelő mennyiségű és 
minőségű terem és csoportszoba biztosítása; eszközbeszerzés segítségével a főzőkonyha és a 
csoportszoba felszerelése; nagy értékű kültéri játékok beszerzése a játszóudvar kiépítéséhez, valamint az 
intézmény energia- és költséghatékony működésének megteremtése. A projekt keretében az épület 
általános állagmegóvó és állagjavító, energetikai korszerűsítése valamint a játszóudvar korszerűsítése 
valósul meg. Kicserélik a homlokzati nyílászárókat, átépítik az épület tetőszerkezetét, elvégzik a teljes körű 
hőszigetelést és felújítják az épület gépészeti és villamos rendszerét. A beruházással a fűtési hőigényeknek 
a 40-50 %-a megtakarítható. 
 
 
 
 
További információ kérhető: 
Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft. 
Telefon: +36/48-571-132  
elektronikus postacím: titkarsag@nybtf.hu; 
www.nybtf.hu  
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A projekt  a  gyermekjóléti  alapellátásokhoz  (bölcsőde,  mini  bölcsőde,  családi  bölcsőde),

valamint az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítását és a szolgáltatások minőségének

fejlesztését  szolgáló  felhívás,  legfőbb  célja  pedig  a  kisgyermeket  nevelők

munkavállalásának támogatása, a családok segítése, különösen a leghátrányosabb helyzetű

térségekben lévő gyermekek minél  korábbi életkorban történő megsegítése volt.  A TOP-

1.4.1-15-BO1-2016-00036  kódszámú,  A  Felsőnyárádi  Nyárfácska  Óvoda  Alsószuhai

Tagóvodájának felújítása néven elnyert projekttel elő tudták segíteni a kitűzött célt. 

A  projekt  54,84 millió  forint  európai  uniós  támogatás  segítségével  a  Széchenyi  2020 program
keretében valósult meg, ami a 3 éves kor alatti gyermekek napközbeni elhelyezését és a 3-6 éves
gyerekek  óvodai  elhelyezését  támogatja.  A gyermekjóléti  alapellátásokhoz,  valamint  az  óvodai
ellátáshoz való hozzáférés javítását és a szolgáltatások minőségének fejlesztését szolgáló felhívás
fő célja a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése, különösen a
leghátrányosabb  helyzetű  térségekben  lévő  gyermekek  minél  korábbi  életkorban  történő
megsegítése.  Jelen  projekt  keretében  Alsószuha  Község  Önkormányzata  a  Felsőnyárádi
Nyárfácska  Óvoda  Alsószuhai  Tagóvodáját  fejlesztette,  a  fent  nevezett  célok  elérésének
érdekében.  A  projekt  keretében  az  épület  általános  állagmegóvó,  állagjavító  és  energetikai
korszerűsítése,  valamint  a  játszóudvar  korszerűsítése  történt  nagy  értékű  kültéri  játékok
beszerzésével. 

További információ kérhető: 
PVTV Putnok Városi Televízió 
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 
+36/48 531 - 107
elektronikus postacím: info@pvtv.hu; 
web: www.pvtv.hu 
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