A balatonfűzfői Szivárvány Óvoda Árpád utcai
óvodaudvarának eszközfejlesztése
A projekt azonosító száma:
3021133186
A projekt megvalósításának ideje:
2020. 01. 01. – 2020. 12. 31.
A kedvezményezett neve és elérhetősége:
Balatonfűzfő Város Önkormányzata
8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1.
Támogató neve:
Miniszterelnökség
Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság
8200 Veszprém, Brusznyai Árpád utca 1.
Eszközbeszerző neve és elérhetősége:
RD-MASTER Kft.
1223 Budapest, Nagytétényi út 190. B. ép. 1. em. 2.
A Miniszterelnökség által nyújtott támogatás összege: 4.999.998 Ft (92%).
Balatonfűzfő Város Önkormányzata által biztosított saját forrás összege: 454.652 Ft (8%).
A projekt összköltsége: 5.454.650 Ft.

A PROJEKT ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA:
Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2019. szeptember 9-én támogatási kérelmet nyújtott be az
Árpád utcai óvoda játszóudvarának eszközfejlesztésére, amelynek eredményeként 4.999.998 Ft
összegű vissza nem térítendő hazai támogatást nyert a Magyar Falu Program keretében a
„Óvoda udvar” című alprogramhoz meghirdetett, MFP-OUF/2019. kódszámú pályázatán.
A játékok beszerzése különösen indokolt, mert a meglévő óvodai játszóudvar felszereltségében
rendkívül hiányos. A többszöri hatósági ellenőrzések eredményeként több eszköz elbontásra,
eltávolításra került az udvarról, mert nem feleltek meg a jogszabályi minimum követelményeknek
sem.
A projektnek köszönhetően az Árpád utcai óvoda játszóudvara 3 db óvodai udvari/kültéri
játszóeszközzel gazdagodik. A 3 db játékból 2 db az óvoda első udvarára (köteles forgó hinta,
hatszög mászóka), 1 db a hátsó udvarára (egytornyú játszóvár) kerül. A játékok kiválasztásánál
fontos szempontok voltak, hogy olyan eszközök kerüljenek beszerzésre, amelyek biztonságosak,
hosszú élettartamúak, magas minőségűek, valamint az óvodás korú gyermekek mozgáskultúráját,
mozgásfejlődését segíti, illetve mozgásigényüket kielégíti.
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A játékok elengedhetetlenek a kisgyermekkori nevelés hatékony fejlesztése szempontjából és az
eszközbeszerzés megvalósulása esetén teljessé válhat az óvodai játszóudvar felszereltsége, ami
hozzájárul ahhoz, hogy a kisgyermekek fejlődési lehetőségei javuljanak, így a vidéki élet jobbá,
vonzóbbá váljon családok számára.
A PROJEKT FOTÓI:
A fejlesztés előtt

A fejlesztés után
???

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Nóti Attila
városfejlesztési referens
Levélcím:
Telefon:
Fax:
Mobil:
E-mail:
Honlap:

Balatonfűzfő Város Önkormányzata
8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1.
+36-88-596-921
+36-88-596-901
+36-20-478-3889
noti.attila@balatonfuzfo.hu
www.balatonfuzfo.hu

https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/mfpbongeszo/mfpBongeszoLite.xhtml
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