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Harc Község Önkormányzata
7172 HARC, FŐ UTCA 59.

TOP 1.4.1-15-TL1-2016-00018 SZÁMÚ PROJEKTHEZ
KAPCSOLÓDÓ TÁJÁKOZTATÓ
Kedvezményezett neve: Harc Község Önkormányzata (7172 Harc, Fő utca 59)
Projekt címe: Mini bölcsőde kialakítása Harcon
Szerződött támogatás összege: 33.067.271.- Ft
Támogatás mértéke: 100 %
Projekt tartalmának bemutatása:
Projekt célja: Mini bölcsőde létrehozása Harcon, a jelenlegi egység óvoda-bölcsőde átalakításával, annak
érdekében, hogy a 25-40 éves női népességen belül a foglalkoztatásban lévő nők aránya nőjön, a
gyermekjóléti alapellátáshoz (mini bölcsőde) valamint az óvodai ellátáshoz való hozzáférés és a szolgáltatás
minősége javuljon.
A fő cél a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése. A projekt érinti a 0-3
éves korosztályt (mini bölcsődei elhelyezés) valamint a 3-6 éves korosztályt (óvodai elhelyezés).
A projekt keretében a jelenlegi egységes óvoda-bölcsőde épület kerül bővítésre, úgy, hogy kialakításra
kerülhessen egy bölcsődei csoportszoba (26 m2), a hozzá kapcsolódó mosdó (9,4 m2), öltöző (8,5 m2),
szélfogó-babkocsi tároló (4,4 m2), játék és ágytároló (1,4 m2), a gondozónők részére öltöző/mellékhelyiség
(8 m2). Átalakításra kerül a tálaló (14 m2), a bölcsődei csoportszobával szomszédos óvodai csoport szoba
(31,6 m2).
A mini bölcsőde részére kialakításra kerül (10 m2/gyermek) egy 80 m2-es játszóudvar, zöld területtel (45
m2), fedett terasszal (14 m2) és pergolával fedett árnyékolható terasszal (31 m2), valamint udvari
akadálymentes közlekedővel (12 m2)
A bővítést követően a földszint alapterülettel 21,6 m2-el nagyobb, az átalakítással érintett rész 74,7 m2.
Beszerzésre kerül a projekt keretében a bölcsődei ellátáshoz szükséges eszközök, bútorok, játékok, laptop
a nevelési munkához. Olyan játékok és bútorok kerülnek beszerzésre, melyek tanúsítvánnyal rendelkeznek
és megfelelnek az érintett célcsoport szükségleteinek.
A projekt érinti az akadálymentesítést, rehabilitációs környezettervező szakmérnök került bevonásra.
Az épület részben akadálymentesített egy 2010. évi pályázat segítségével, jelen támogatási kérelemben
megvalósul a projektarányos akadálymentesítés.
A fejlesztés során energiahatékonysági intézkedések is megvalósulnak: elkészült a jelenlegi állapotot
bemutató energiatanúsítvány, mely szerint CC besorolású az épület, a teljes épület külső nyílászáróinak
cseréjére kerül sor, a jelenleg épületen 7 cm-es hőszigetelés található, melyre további szigetelés kerül, a
bővített épületrésszel egyetemben, a fűtési rendszer tekintetében a bővített épületrész a jelenlegi rendszerre
kerül rákötésre, valamint megvalósul a központi időjárásfüggő szabályozás és a helyiségenkénti

hőmérséklet szabályozás (óvodai és mini bölcsödei részben egyaránt). A tetőre 8 db napelem kerül, mellyel
csökkennek az üzemeltetési költségek és megújuló energiaforrás használata valósul meg.
A beruházás során gépészeti, villamos munkálatokra is sor kerül
Figyelembe vesszük és érvényesítjük az egyetemes tervezés elveit, azaz a nők és férfiak igényeit, az idősek
és fogyatékosok és gyermekek igényeit.
Műszaki-szakmai eredmények:
- felújításra kerül a jelenlegi egységes óvoda-bölcsőde épülete
- bővítés során új bölcsődei csoportszoba és kiszolgáló helyiségeinek megvalósulása
- megvalósul az akadálymentesítés
- energiahatékonysági intézkedések megvalósulása: külső nyílászárócsere csere, homlokzati hőszigetelés,
fűtés - hőmérséklet szabályozás, bővítés helyiségeinek rákötése a jelenlegi rendszerre
- eszköz, bútorzat, számítástechnikai eszköz beszerzése a fejlesztéssel érintett korosztály számára
- 7 fős mini bölcsőde létrehozása
- a kisgyermekes szülők elhelyezkedési esélyei növekednek, a nők munkába állását segítő elő a projekt
- 1 fő munkahely teremtés
Indikátor célérték vállalás megtörtént
- fejlesztett 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma:
célérték dátuma: 2018.10.31, célérték: 7
Projektidőszak: 2017.07.01 -2018.10.31
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.10.31
Projekt azonosítószáma: TOP 1.4.1-15-TL1-2016-00018

