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BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Lead:
A lead foglalja össze röviden, néhány mondatban azt, amiről az egész sajtóközlemény
szól, legyen benne a legfontosabb információ a fejlesztésről. A támogatási összeg mindig
kerekítve (millió forint esetén 2 tizedes jegyig, milliárd forint esetén 3 tizedes jegyig)
szerepeljen.
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SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE
KÖRÖSSZEGAPÁTIBAN
A Széchenyi 2020 program keretében Körösszegapáti településen az Önkormányzat több mint 68,00 millió forint összegű vissza nem térítendő támogatást nyert az
„Európai Regionális Fejlesztési Alap” TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00016 kódszámú,
„Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” pályázaton.
Szerződött támogatás összege:
A támogatás mértéke (%-ban):

68.000.000 Ft
100 %

A projekt keretében Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában álló,
Körösszegapáti, Arany J. u. 33. szám alatti, 312/6 hrsz-ú ingatlanon található, funkcióját vesztett orvosi rendelő épületének felújítása és átalakítása történt meg. A beruházást követően az épületben gyermekjóléti központ, valamint az idősek klubja kap
helyet.
A beruházás keretében a fejlesztéssel érintett épület teljeskörű akadálymentesítése
valósult meg. Továbbá a homlokzat hőszigetelésre a vakolat pedig cserére szorult.
Gépészeti felújítás szintén megvalósult. A csatorna lefolyócsöve valamint az ereszcsatorna elbontása vált szükségessé, majd ezek újbóli visszaépítése történt meg.
Korszerű és energiatakarékos led-es fényforrások kerültek az épületben beépítésre.
Az épület déli oldalán lombhullató fák telepítése, valamint az épülethez kapcsolódóan
egy darab akadálymentes parkoló kialakítása történt meg.
A projekt keretében eszközbeszerzésre is sor került, kapcsolódóva az épületben tervezett tevékenységek ellátáshoz. A beszerzésre kerülő bútorok, eszközök a szolgáltatás színvonalát, minőségét emelik és a szolgáltatást igénybe vevő célcsoport magasabb szintű ellátását biztosítják.
Projekt fizikai befejezésének napja: 2018. év 03. hó 25. nap
Projekt azonosító száma: TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00016

