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Kisbajcs Község Önkormányzata a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat támogatásával 
sikeresen pályázott a Területi- és Településfejlesztési Operatív Program Bölcsődei férőhelyek 
kialakítása, bővítése című felhívás konstrukciójára. 
 
Az Európai Bizottság ország-specifikus ajánlásaival összhangban Magyarország továbbfejleszti a 3 
éven aluli kisgyermekek számára a napközbeni elhelyezést biztosító bölcsődei ellátási formák 
kapacitásait és az általuk nyújtott szolgáltatások minőségét. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban 
célul tűzte ki a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatását, 
többek között a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítését a 
gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által. 
 
A bölcsődei projekt átfogó célja a TOP célkitűzésekkel és a TOP-1.4.1-19 pályázati felhívásban 
foglaltakkal összhangban, Kisbajcson és a környező településeken meglévő bölcsődei problémák 
részbeni megoldása. A projekt specifikus célja egy új bölcsődei épület kialakítása Kisbajcson 14 
férőhellyel, ezáltal növelve a környék bölcsődei férőhelyeinek számát, és szélesítve a bölcsődei 
szolgáltatások mértékét. A projekt eredményeként létrejövő új bölcsőde önálló egységként, de az 
óvodával közösen egy oktatási centrum szerves részeként fog üzemelni. 
 
A projekt keretében 1 db foglalkoztató helyiség és ahhoz tartozó kiszolgáló helyiségek kialakítására 
kerül sor, amely a hatályos jogszabályok alapján 14 gyermek napközbeni ellátását teszi lehetővé. Az 
épületben a jogszabályok által előírt összes funkcionális helyiség kialakításra kerül. 
 
Beszerzésre kerülnek a szükséges bútorok, berendezések, egyéb eszközök, textíliák, munkavégzéshez 
kapcsolódó eszközök, valamint játékok. Az európai uniós támogatás segítségével megvalósuló 
Kisbajcsi bölcsőde új épületének építése hosszú távon megoldást jelent a településen élő kisgyermekek 
bölcsődei ellátására, továbbá 2 új munkahely teremtésére. Az önkormányzat célja ezzel a fejlesztéssel, 
hogy a lehető legközelebb biztosítson bölcsődei elhelyezést a dolgozni szándékozó kisgyermekes 
szülőknek, segítve ezzel a családokat és a fejlesztések helyi igényekhez való igazodását. 
Az épület műszaki átadás-átvétele várható ideje 2022. április.  
 
A projekt a Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében valósult meg; 
konzorciumi partner a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal.  
 
A beruházás teljes költség 162 433 745 Ft.  
 
További információ kérhető: 
Kamocsai Sándor polgármester 
Telefonszám: 20/597-9525 
E-mail: polgarmester@kisbajcs.hu 

Széchenyi 2020 program keretében 162,4 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás 
felhasználásával valósul meg Kisbajcs községben az új bölcsőde kialakítása. 


