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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 90 millió forint vissza nem
térítendő támogatást nyert a „Mikrovállalkozások fejlesztése” című
pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv keretében. A 95 millió forintos
összköltségvetésű beruházásból bővítették a bölcsődét.
A „DDOP-3.1.3/D-11-2012-0004” azonosító jelű sikeres önkormányzati pályázatnak
köszönhetően még ebben az évben megújul és kibővül a szekszárdi városi bölcsőde
épülete. Szekszárd városában a bölcsődei jelentkezések száma folyamatosan magas,
évről-évre jelentős számú gyermek elhelyezését kellett várólistára tenni vagy
elutasítani. A bővítés keretében a kisgyermekes családok számára nagyobb
lehetőség nyílhat a napközbeni ellátás kedvezőbb formájának elérésére. A bölcsőde a
gyermekeiket otthon nevelő családok számára is biztosítani kívánja az időszakos
vagy akár a rendszeres elhelyezést.
A projekt célja a Szekszárdi Városi Bölcsőde bővítése 2 csoportszobával, melynek
következtében a kapacitás is nő, 125 férőhelyet eredményezve a 0-3 éves korú
szekszárdi gyermekek számára. A bővítés egyben 5 új munkahelyet is teremt. Az
építési tevékenység a 2 új pavilon hozzáépítésén felül a többi csoportszoba
felújítására is kiterjed, javítva ezzel a csoportszobák infrastrukturális adottságait.
Az I-es és III.-as pavilonok bővítési munkái azonos ütemben egyszerre készültek.
Első munkafázisként elkészült az új nyomvonalon létesített csapadékvíz vezeték
rendszer és a vonatkozó épületrészek erre át lettek kötve. Ezt folytatta a
mélyalapozás, a fagyborda és a tükör készítése, majd a zúzottkő ágyazat, illetve a
vasalt lemezalap elhelyezése.
A meglévő épületben történő fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, faláttörések és
ezek kapcsolódó munkái, illetve a külső falazási munkák elkészültek, jelenleg a
födém zsaluzása folyik, így az épület újra zavartalanul üzemelhet.
A Támogatási Szerződésben megítélt támogatás összege 90.951.533 Ft. A támogatás
intenzitása 95%, így az önkormányzati önerő mértéke 4.786.923 Ft.
Ezt kiegészítendően 2012 októberében a BM EU Önerő Alapja is támogatásban
részesítette a pályázatot, így a Belügyminisztérium Szekszárd város részére
2.154.115 forinttal járul hozzá az önerő biztosításához.

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Polgármesteri Hivatal
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Tel.: 74/504-123
www.ujszechenyiterv.gov.hu

