A Széchenyi 2020 keretében megjelent „A foglalkoztatás és az életminôség javítása családbarát, munkába állást segítô
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” címû (TOP-1.4.1-15 kódszámú) felhívás.

A támogatási
kérelmek benyújtása
2016. március 21-tôl
szeptember 21-ig lehetséges
(nézzék meg a megyei
kiírásokat, mert
megyénként ez
más-más
lehet).

Pályázati lehetôség
A gyermekjóléti alapellátásokhoz
(bölcsôde, minibölcsôde, családi bölcsôde), valamint az óvodai ellátáshoz
való hozzáférés javítását és a szolgáltatások minôségének fejlesztését szolgáló felhívás fô célja a kisgyermeket nevelôk munkavállalásának támogatása, a
családok segítése, különösen a
leghátrányosabb helyzetû térségekben
lévô gyermekek minél korábbi életkorban történô megsegítése. A felhívás a 3
éves kor alatti gyermekek napközbeni,
és a 3—6 éves gyerekek óvodai elhelyezését támogatja. A felhívás lehetôséget
biztosít arra is, hogy az intézményes fejlesztéseken túlmenôen (bölcsôde, minibölcsôde, óvoda-bölcsôde, mint többcélú intézmény) támogatja a rugalmasabb és egyszerûbb mûködési feltételekkel létrehozható bölcsôdei ellátási formákat, így a családi bölcsôdét is, annak
érdekében, hogy a helyi igényeken alapuló leghatékonyabb megoldást lehessen kialakítani az adott térségben, illetve
településen.
Jelen felhívásra támogatási
kérelmet nyújthatnak be:
a) Központi költségvetési irányító
és költségvetési szervek
b) Helyi önkormányzatok és társulásaik
c) Országos és helyi nemzetiségi
önkormányzatok és társulásaik
d) Egyházi jogi személy
e) Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkezô,
jogi személyiségû civil szervezetek a 2011. évi CLXXV.
törvény alapján
f) Közalapítvány
g) Nonprofit gazdasági társaság,
szervezet
h) Önkormányzat többségi tulajdonában lévô vállalkozások
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett
keretösszeg összes elszámolható
költség alapon a TOP beavatkozási
területén: 37 672 millió Ft.
Részlet a felhívásból: „A Felhívás a
bölcsôdei ellátások és az óvodák (beleértve az önkormányzati fenntartó, nem
állami, nem önkormányzati intézményfenntartó esetében is az Általános Mûvelôdési Központot (a továbbiakban:
ÁMK) fejlesztését támogatja.

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:
3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek
A) Intézmény/szolgáltatás infrastrukturális fejlesztése, ezen belül
támogatható:
a) férôhely bôvítése, átalakítása, felújítása (beleértve az épületgépészetet, a fôzôkonyha vagy a melegítôkonyha fejlesztését is);
b) új telephely/szolgáltatás létesítése;
c) udvar, játszóudvar felújítása
(pl.: kerékpártároló/babakocsitároló létesítése; kerítés építése,
javítása; zöld terület fejlesztése,
növelése; ivókút építése);
d) bezárt telephely újranyitása;
e) szocializációt, mozgásfejlesztést, fejlesztést segítô helyiségek, szabadidôs programoknak
lehetôséget biztosító terek fejlesztése;

f) tornaszoba, orvosi szoba,
elkülönítô helyiség létesítése,
felújítása.
B) Eszközbeszerzés, beleértve:
a) a bútorok és egyéb berendezési tárgyak (pl.: konyhai berendezések; udvari játékok; utcabútorok; játéktároló), eszközök (pl.: konyhai eszközök; fejlesztôeszközök) beszerzését,
közvetlenül a szolgáltatáshoz
kapcsolódóan;
b) az informatikai eszközök, berendezések, IKT-eszközök, vezeték nélküli (ún. wireless) technológiák beszerzését.

Teljes rendelkezésre álló
keretösszeg, összes
elszámolható költség
alapon (millió Ft)

A támogatott
támogatási kérelmek
várható száma
(db)

Baranya

729

3

Bács-Kiskun

2587

10

Borsod-Abaúj-Zemplén

4000

15

Békés

2600

10

Csongrád

2237

8

Fejér

1500

6

Gyôr-Moson-Sopron

962

4

Hajdú-Bihar

1914

7

Heves

1550

6

Jász-Nagykun-Szolnok

3151

16—35

Komárom-Esztergom

1382

7—25

Nógrád

1200

5

Szabolcs-Szatmár-Bereg

4725

17

Somogy

2200

8

Tolna

1332

5

Veszprém

2200

6

Vas

1731

6

Zala

1672

6

Támogatás
megyénként

A teljes pályázati dokumentáció az alábbi linken érhetô el: https://www.palyazat.gov.hu/node/57291
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