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A projekt célja a 3 és 6 éves gyermekek óvodai elhelyezésének biztosítása, ezáltal a kisgyermekes
szülők  munkavállalásának  támogatása,  a  családok  segítése,  valamint  a  kisgyermeket  nevelők
munkaerőpiacra történő visszakerülésének segítése volt. 

A  megvalósult  fejlesztéssel,  egy  100  gyermek  befogadására  alkalmas  intézmény  jött  létre  4  db
csoportszobával,  irodákkal,  szociális  helyiségekkel,  fejlesztő  szobával,  logopédiai  fejlesztővel,
tornaszobával,  játszóudvarral.  Az  új  épület  a  tervek  szerint  a  Ney  Ferenc  Óvoda  Zöld  Liget
Tagóvodáját váltja ki, és egyben az óvodai körzet székhely óvodájaként fog működni.

Az épület főbejárata az Ifjúsági utcai oldalon található, ehhez kapcsolódóan új járda épült, emellett 10
db  parkolót  és  1  db  mozgáskorlátozott  várakozóhelyet  is  kialakított  a  kivitelező.  A  teljes  körűen
akadálymentes  épület  hőenergia-ellátása  2  db  földgáz  üzemű  kondenzációs,  fali  kazánnal,  zárt
központi  fűtőberendezéssel  biztosított,  amely  a  használati  melegvíz-ellátás  hőenergia  igényét  is
fedezi.  Az épületbe háromrétegű üvegezéssel ellátott,  műanyag nyílászárókat építettek be, melyek
igen  nagy  energiahatékonyságot  biztosítanak.  Az  intézményben  az  óvodai  étkeztetést  ellátó
melegítőkonyha is megtalálható a szükséges kiszolgáló helyiségekkel. 

A minden csoportszobából könnyen megközelíthető sport- és játszóudvaron kerti csapot telepítettek. A
zárt, biztonságos kerítéssel ellátott területet füvesítették. A projekt keretében a fentieken túl az oktató
nevelő munkát segítő, illetőleg külterületi játszóeszközök beszerzésére is sor került.

A  projekt  megvalósítása  hozzájárul  az  egri  óvodákban  a  minőségi,  21.  századi  feltételek
megteremtéséhez, a családok támogatásához, a gyermekek jobb ellátásához. 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával
a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

Eger  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2016-ban  sikeresen  pályázott  a  Terület-  és
Településfejlesztési  Operatív  Program  támogatási  rendszer  keretében  megjelent
„Családbarát munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” (TOP-6.2.1-
15) című felhívásra, ennek keretében a „Pozsonyi utcai óvoda építése” (TOP-6.2.1-15-EG1-
2016-00001)  című projekt  megvalósításához 2016-ban  391,5  millió  Ft  támogatást  nyert  el,
amely az 1638/2018. (XII. 5.) Korm. határozattal és az 1243/2020. (V. 18.) Korm. határozattal
összesen 512 139 376 forint vissza nem térítendő támogatásra emelkedett.


