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SAJTÓKÖZLEMÉNY
DABASON ÚJ BÖLCSŐDE LÉTESÍTÉSE KEZDŐDIK MEG
Dabas városban 56 férőhelyes bölcsőde létesítése valósul meg, a VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00050
azonosító számú pályázat keretében elnyert 584,71 MFt európai uniós támogatás segítségével.
Dabas Város Önkormányzata a „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című
pályázati felhívásra 2016. május 30-án pályázatot nyújtott be „Bölcsőde létesítése Dabason” címmel, a 2370
Dabas, Parragh utca 30. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanon létesítendő bölcsőde
megvalósítására. A sikeres pályázat Támogatási Szerződése 2017. augusztus 22-én került aláírásra.
A kivitelezés előkészítéséhez tartózó két közbeszerzési eljárás lefolytatását követőn megmutatkozott, hogy a
tervezett építési költség és a kivitelezői ajánlatok között jelentős különbség van, így a megítélt támogatási
forrás a megváltozott piaci környezet miatt jelentősen alatta marad a megvalósításhoz szükséges
költségeknek.
Ezt követően többletköltség igény iránti kérelmet nyújtott be az önkormányzat, amelyre a kedvező elbírálás
értelmében, az 584,71 MFt európai uniós támogatás segítségével a bölcsőde létesítése 100% támogatási
intenzitással kerül megvalósításra. Kivitelezője a GOMÉP Kft., amely 2020. júniusban kezdi meg a
beruházás megvalósítását. A projekt tervezett befejezése 2021. július 31.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. Az épület tervezett alapterülete közel 790 m²,
amelyhez megközelíthetően 313,3 m² terasz kapcsolódik. Az épületben négy csoportszoba és a
hozzátartozó kiszolgáló helyiségeken kívül sószobát, valamint az előcsarnok felszerelésének kialakítását
tervezi a város. Az intézményben udvari játszókert használata, valamint az épület akadálymentes
kialakítására is sor kerül. Az energiahatékonyság érdekében korszerű hőszigetelést és nyílászárókat,
valamint megújuló energia felhasználását szándékozik megvalósítani az önkormányzat. Új bölcsőde építése
történik, ezért valamennyi eszköz is újonnan kerül beszerzésre. Így sor kerül bútorok, berendezési tárgyak,
gyermekjátékok, fejlesztő eszközök, udvari játékok, informatikai eszközök és immateriális javak
beszerzésére is. Projekten kívül saját forrásból kerülnek beszerzésre a forgóeszközök.
A fejlesztés eredményeként Dabason a bölcsőde megvalósításával a napközbeni kisgyermekellátás
alapellátásában nagyarányú kapacitásbővítés valósul meg, amellyel a kisgyermekes családoknak nyújtunk
segítséget, valamint az önkormányzat a beruházásnak köszönhetően számos új munkahelyet teremt.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi
költségvetési előirányzatból valósul meg.
A projektről bővebb információt a www.dabas.hu oldalon olvashatnak.

