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SAJTÓKÖZLEMÉNY
A KÖRÖSSZEGAPÁTI ÓVODA INFRASTRUKTURÁLIS
FEJLESZTÉSE
Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat a Körösmenti Óvoda Körösszegapáti
Tagóvodájának (Körösszegapáti, Kossuth u. 50.) infrastrukturális fejlesztésére.
került sor a Széchenyi 2020 program keretében Körösszegapáti településen. A
megvalósításra az Önkormányzat több mint 66,00 millió forint összegű vissza
nem térítendő támogatást nyert az „Európai Regionális Fejlesztési Alap” TOP1.4.1-15-HB1-2016-00018
kódszámú,
„A
KÖRÖSSZEGAPÁTI
ÓVODA
INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE” pályázaton.
Az európai uniós támogatás segítségével korszerű Óvodai épület került felújításra és
bővítésre Körösszegapáti Nagyközség területén.
A fejlesztés eredményeként az óvodai ellátásnak helyet adó épület infrastrukturális
fejlesztése, eszközparkjának bővítése, korszerűsítése valósult meg. A projekt
keretében számos tornaszobai és csoportszobai eszköz cseréjére, új csoportszobai
és udvari eszközök beszerzésére is sor került.
A beruházásnak köszönhetően megvalósult az épület korszerű felújítása, az épület
energetikai besorolása négy fokozatot javult. Az épület funkcionális kialakítása
minden szempontból a használók igényeihez igazodik.
Az Önkormányzat megvalósuló szolgáltatásai az Európai Unió által elvárt színvonalat
foglalja magába és felöleli a település napi működéssel kapcsolatos szociális
alapszolgáltatások bővítését.
A fejlesztés keretén belül a javultak az ott dolgozók munkakörülményei, mely
nagymértékben javítja a település foglalkoztatási színvonalát.
További információ kérhető:
Elérhetőség: apatikozoshivatal@gmail.com

