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Kitöltve visszaküldendő 2021. december 17-ig a projektgeneralas@vpmegye.hu email címre. 

 
Település neve:  
 

Sorsz. Kérdések Válaszok 
(megfelelő rész(ek) aláhúzandó(k)) 

1. Ki lesz a pályázó? 
 

− Központi költségvetési irányító és költségvetési 
szervek 

− Helyi önkormányzatok és társulásaik  
− Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok és 

társulásaik 
− Egyházi jogi személy 
− Magyarország területén alapított és itt székhellyel 

rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek  
− Közalapítvány 
− Nonprofit gazdasági társaság, szervezet 
− Önkormányzat többségi tulajdonában lévő 

vállalkozások  
2. Mi a projekt tárgya? 

 
Bölcsődei ellátások (bölcsőde, mini bölcsőde, családi 
bölcsőde) és óvodai intézmények fejlesztése: 
− új intézmény/telephely/szolgáltatás/feladatellátási 

hely létesítése,  
− bezárt telephely/feladatellátási hely újra nyitása,  
− meglévő telephely/szolgáltatás/feladatellátási hely 

fejlesztése,  
− meglévő férőhelyek bővítése 
− eszközbeszerzés 
Új bölcsődei/mini bölcsődei/családi bölcsődei férőhely 
létrehozása 

3. Ki fogja a pályázatot benyújtani? 
 

− intézmény fenntartó és tulajdonos 
− csak tulajdonos 
− csak intézményfenntartó 

4. A projekt illeszkedik Veszprém Megye 
Területfejlesztési Programjához 
 

1 – nem 
 

2 csak a helyszínek óvodai, bölcsődei feltételeinek 
kialakítására, szolgáltatások fejlesztése. Az épületek 
fizikai állapotának javítása intézkedéshez illeszkedik 
 

Illeszkedik további intézkedésekhez is, mégpedig: 
-  Egészséges óvodai, bölcsődei környezet 
megteremtése  
- A sport szerepének növelése az egészségmegőrzésben, 
az óvodai mozgásfejlesztés és az iskolai testnevelés 
feltételeinek biztosítása, diáksport események 
rendezése, valamint általános iskolai oktatás 
kiegészítése iskolán kívüli sportági programokkal - 
Digitális oktatáshoz szükséges eszközpark fejlesztése, 
kialakítása (történik a projekt keretében digitális 
eszközbeszerzés) 

5. Településtipizálás, illeszkedés az ITP-hez-  ………….. fő 
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Sorsz. Kérdések Válaszok 
(megfelelő rész(ek) aláhúzandó(k)) 

"3 év alatti gyermekek száma" és meglévő 
óvoda/bölcsőde férőhelyek (működési 
szabályzat szerint) száma különbözet 

6. A projektben megújuló energiát hasznosító 
technológiák is alkalmazásra kerülnek. 

igen 
nem 

7. Hozzájárul-e a megvalósítandó projekt az 
okos megoldások elősegítéséhez és a 
digitális megoldások előnybe 
részesítéséhez?  

igen 
nem 

8. Indikátor vállalások közül melyekhez 
illeszkedik a projekt? 

1. A projektben „az új vagy korszerűsített 
gyermekgondozási létesítmények férőhely kapacitása” 
vagy „új vagy korszerűsített oktatási (óvoda) 
létesítmények férőhely kapacitása” valósul meg. 

 

2. A projektben „az új vagy korszerűsített 
gyermekgondozási létesítmények férőhely kapacitása” 
és „új vagy korszerűsített oktatási (óvoda) 
létesítmények férőhely kapacitása” valósul meg. 

9. A projekt önállóan nem támogatható, 
választható tevékenységet is tartalmaz 

− Főzőkonyha vagy tálaló/melegítő konyha 
infrastruktúra fejlesztése  

− Kerékpár támaszok és tárolók kiépítése, 
korszerűsítése  

− parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely 
fejlesztése  

− Megújuló energiaforrások kialakítása, bővítése  
− Beléptető-, kamera- és riasztórendszer kialakítása, 

fejlesztése  
− Járműbeszerzés  
− Bölcsődei ellátási formák alapfeladatain túli 

szolgáltatás (kizárólag játszócsoport és időszakos 
gyermekfelügyelet) kialakítása  

− Gyermekpancsoló, szabadtéri zuhany létesítése, 
fejlesztése  

− Tanmedence felújítása, bővítése (Kizárólag óvodai 
intézmény esetén támogatható.)  

− Babakocsi tároló létesítése  
− weboldal fejlesztése, kialakítása  

10. 6 éven aluli hátrányos helyzetű gyermekek 
száma (fő) / 6 éven aluli gyermekek száma 
összesen (fő))*100 

………….. % 

11. Lakónépesség száma ………….. fő 
12. A fejlesztés építési engedély köteles-e? igen 

nem 
13. Építési beruházás rendelkezik műszaki 

tervekkel? 
igen 
nem 
részben (hiányzó tervek felsorolása szükséges) 
 
 
 
 

14. Meglévő férőhelyek száma? ………….. fő 
15. Fejlesztendő bölcsődei/óvodai férőhelyek 

száma? ………….. fő 



Sorsz. Kérdések Válaszok 
(megfelelő rész(ek) aláhúzandó(k)) 

16. Újonnan létrehozott férőhelyek száma? ………….. fő 
17. Ellátásban részesülő sajátos nevelési 

igényű gyermekek száma? ………….. fő 

18. Ellátásban részesülő hátrányos helyzetű 
gyermekek száma? ………….. fő 

19. Tervezett infrastrukturális fejlesztések 
rövid leírása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

20. Tervezett megpályázni kívánt összeg? …………… Ft 
 
 
 
 


