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Ebes Községi Önkormányzat „Benedek 

pályázat keretében 300,00 Millió Ft vissza nem térítend
Széchenyi 2020 program keretében

 
 

A TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00001 azonosító számú pályázaton belül, 

Bölcsőde felújítása és bővítése fog megtörténni. A projekt célja, hogy az intézmény a település lakossága 

számára a mai kor elvárásainak megfelel

családjuk számára. Az óvoda bővítésével megoldható a zsúfoltság kezelése, valamint a hiányzó helyiségek 

(pl. tornaszoba, nevelőtestületi szoba, fejleszt

színvonalon kerül majd megvalósításra. A fér

követően 175 férőhely áll majd rendelkezésre. A projekt az óvoda egységesítésére, felújítására irányul, mert 

az óvoda 6 csoportja két egymás melletti, de különálló épületben üzemel, egyes helységcsoportok épület

belül nem átjárhatóak. Az önkormányzat célja az, hogy a két épület egy egységként tudjon m

A beruházás keretében az alábbi fejlesztések kerülnek megvalósításra: napelemes rendszer kialakítása; 

tornaszoba kialakítása; orvosi szoba kialakítása; egy

főzőkonyha teljes körű technológiai felújítása; parkolóhely kialakítása.

 

 

A projekt tervezett befejezése: 2019. 

A projektről bővebb információt a www.ebes.hu
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NYZAT ÁLTAL ELNYERT VISSZA NEM TÉRÍTEND

Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde felújítása, b

0,00 Millió Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el, a 
program keretében. 

azonosító számú pályázaton belül, az ebesi Benedek Elek 

vítése fog megtörténni. A projekt célja, hogy az intézmény a település lakossága 

számára a mai kor elvárásainak megfelelő színvonalú szolgáltatást nyújtson az óvodás korú gyermekek és 

ővítésével megoldható a zsúfoltság kezelése, valamint a hiányzó helyiségek 

testületi szoba, fejlesztő szoba) pótlása, mellyel az óvodai nevelés magasabb 

színvonalon kerül majd megvalósításra. A férőhelybővítéssel a jelenlegi 150 férőhellyel szemben a b

hely áll majd rendelkezésre. A projekt az óvoda egységesítésére, felújítására irányul, mert 

az óvoda 6 csoportja két egymás melletti, de különálló épületben üzemel, egyes helységcsoportok épület

belül nem átjárhatóak. Az önkormányzat célja az, hogy a két épület egy egységként tudjon m

A beruházás keretében az alábbi fejlesztések kerülnek megvalósításra: napelemes rendszer kialakítása; 

tornaszoba kialakítása; orvosi szoba kialakítása; egyéni fejlesztő szoba kialakítása; eszközbeszerzés: 

 technológiai felújítása; parkolóhely kialakítása. 

A projekt tervezett befejezése: 2019. május 

www.ebes.hu oldalon olvashatnak. 

 

VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ EURÓPAI UNIÓS 

de felújítása, bővítése” című 

 európai uniós támogatást nyert el, a 

az ebesi Benedek Elek Óvoda és Mini 

vítése fog megtörténni. A projekt célja, hogy az intézmény a település lakossága 

 színvonalú szolgáltatást nyújtson az óvodás korú gyermekek és 

vítésével megoldható a zsúfoltság kezelése, valamint a hiányzó helyiségek 

 szoba) pótlása, mellyel az óvodai nevelés magasabb 

őhellyel szemben a bővítést 

hely áll majd rendelkezésre. A projekt az óvoda egységesítésére, felújítására irányul, mert 

az óvoda 6 csoportja két egymás melletti, de különálló épületben üzemel, egyes helységcsoportok épületen 

belül nem átjárhatóak. Az önkormányzat célja az, hogy a két épület egy egységként tudjon működni. 

A beruházás keretében az alábbi fejlesztések kerülnek megvalósításra: napelemes rendszer kialakítása; 

 szoba kialakítása; eszközbeszerzés: 


