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SAJTÓ – HÁTTÉRANYAG 
1, A PROJEKT RÖVID BEMUTATÁSA 

 
A projekt komplexitása két fő területből adódik:  
1, Infrastrukturális vonatkozások: 
Ez alatt az épület felújítását és bővítését értjük. Fontosabb elemei: 

- az alapterület jelentős megnövelése a befogadóképesség növelése érdekében 
- a nyílászárók cseréje egy korszerűbb technikával a gazdaságosabb üzemeltethetőség 

érdekében 
- akadálymentesítés megvalósítása: akadálymentes közlekedés az épületben, akadálymentes 

illemhelyiség, akadálymentes parkoló 
- a bővítés elemei az EU-s és a magyar előírásoknak, normáknak megfelelően, pl.: orvosi és 

logopédiai helyiség, fejlesztőszoba és tárgyaló-könyvtárhelyiség kialakítása 
- hangsúlyozandó irányelvek: költséghatékonyság, gazdaságosabb üzemeltetés, 

környezettudatosság, esélyegyenlőség (akadálymentesítés), barátságosabb élettér (, amely 
a gyerekek egészséges szocializációjához szükséges) 

 
2, Pedagógiai vonatkozások: 

- az esélyegyenlőség feltételeinek megteremtése az oktatásban a HHH-s (halmozottan 
hátrányos helyzetű) és az SNI-s (sajátos nevelési igényű) gyerekek felzárkóztatásához. 

- a minőségi pedagógiai munka feltételeinek megteremtése hosszú távon. 
 
A két fő terület együtt biztosítja a pályázat komplexitását, és így a hosszú távú 
oktatáspolitikai fejlesztés sikerességét.  
 

 
2, CÉLKITŰZÉSEK 

 
- Nemesbikk valamennyi szükséges alapszolgáltatást biztosítja lakosai számára, ezért 

kiemelten fontos, hogy az oktatás területén is minőségi szolgáltatásokat nyújtson. A helyi 
önkormányzat és az intézményfenntartó közös célkitűzése, hogy az óvodai oktatás és 
nevelés színvonalának megemelésével a helyi családok, gyerekek és családtervezők minden 
igényét kielégítse, valamint így tegye vonzóbbá a letelepedni vágyók számára Nemesbikket.  

- Fontos, hogy barátságosabb, otthonosabb feltételeket teremtsünk a helyi családok számára, 
valamint az óvodai szocializáció színterének. 

- Az oktatási-nevelési vonatkozású fejlesztések a tudatos jövőtervezés legfontosabb kifejezői, 
a projekt alternatívát mutat a nemesbikki jövő tekintetében. 

- Az oktatási-nevelési vonatkozású fejlesztések nemcsak a település, de az egész térség 
stabilitásához járulnak hozzá hosszú távon. 
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3, ADATOLÓ 
(Kötelező tartalmi és képi elemek) 

A projekt címe:  
 

 
A nemesbikki Móra Ferenc tagóvoda komplex fejlesztése 

A projekt kódja: 
 

 ÉMOP-2009-4.3.1/A-09-2010-0046 

A kedvezményezett:        Hejőbáb

ósítási időszaka:
 

a Község Önkormányzata (3593 Hejőbába, Fő út 39.). 

A projekt megval
 
ötelező mondat:

   2010.07.01 – 2011.02.28. 

K    A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg. 

 
Támogatási összeg:  53.549.991. Ft 
Támogatás mértéke:  90% 
 
Ahol lehetőség van képi megjelenítésre, ott a következő logók feltüntetése kötelező: 

 

 
(Televízió esetén javasolt technikai megoldások: 
1,   A kötelező elemek folyamatos futtatása fo yósávban alul fixált logók mellett.  
2, A kötelező elemek és a logók egyszerre tör énő megjelenítése a PR film záróképeként. ) 
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	A kedvezményezett:        Hejőbába Község Önkormányzata (3593 Hejőbába, Fő út 39.). 

