Folyamatban, elbírálás alatt lévő pályázatainak a 2019-es évben
TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00016 - „Új bölcsőde kialakítása Écsen”
Igényelt támogatás: 240.000.000 Ft (100% -os támogatás) - elbírálása folyamatban
A projekt átfogó célja a TOP célkitűzésekkel és a TOP-1.4.1-19 pályázati felhívásban foglaltakkal
összhangban a foglalkoztatási helyzet javítása a kisgyermekes szülők munkaerő-piaci részvételének
támogatásával, a kisgyermekes szülök munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítése, a családok
segítése a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által. A projekt specifikus célja a helyi igényeken
alapuló, a gyermekjóléti alapellátások körébe tartozó, a 0-3 éves korú gyermekek napközbeni ellátását
biztosító bölcsődei szolgáltatás létrehozása, valamint az ellátás biztosításának helyet adó új bölcsőde
megépítése Écsen. A családbarát, munkába állást segítő intézmény létesítésével a községben és a település
vonzáskörzetében élő kisgyermekes családok foglalkoztatási helyzete, életminősége javul, a szolgáltatás
elérhetősége hosszú távon hozzájárul a gyermekvállalás ösztönzéséhez, így évtizedes távlatban is biztosítják
a munkaerő utánpótlását, támogatva többek között a leszakadással fenyegetett társadalmi csoportok
felzárkóztatását. Fontos, hogy a projekt eredményeként létrejött épület megfeleljen a kor elvárásainak
energiatakarékos és teljes körűen akadálymentes legyen.
A projekt eredményeként létrejövő új bölcsőde Écsen, a Kápolna utca 890/1 hrsz-ú ingatlanon épül fel,
teljesen önállóan működő mintegy 300 m2 alapterületű teljes értékű épületként. A bölcsőde „A” fokozati jelű
lesz, 1 nevelési-gondozási egységgel, 2 db csoportszobával. Az elhelyezhető bölcsődések száma 24 fő. A már
működő Napraforgó Óvoda és Bölcsőde intézményünk új telephelyeként kívánjuk üzemeltetni.
A projekt előkészítése, tervezése és megvalósítása során bölcsődei módszertani szakértő kerül bevonásra.
Már a projekt előkészítése során felvettük a kapcsolatot a Magyar Bölcsődék Egyesületével. Az egyesülettel
folytatott egyeztetést követően megkötöttük a megállapodást a szakértővel.

Zártkerti mezőgazdasági utak fejlesztése Écsen - „Gombos-horog + vadvédő kerítés létrehozása”
(elbírálása folyamatban)
A fejlesztés alapvető célja a Gombos horog, amely a zártkerti, mezőgazdasági terület fő megközelítési
útvonala, 0+220 – 0+416 km szelvények közötti felújítása, a közlekedés és a csapadékvíz elvezetésének
biztosítása. Emellett a zártkerti részek vadkárral érintett részeire összefüggő vadvédő kerítés kiépítése mellett
165 fm hosszban.
Igényelt támogatás: 9.999.923 Ft (100 % -os támogatás)
Magyar Falu Program - elbírálása folyamatban
Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására
 traktor + kiegészítő eszközei; beszerzési ára: br. 14.452.913 Ft (100% os támogatás)
Écs, Öreg u. felújítása
 A tervezett útszakasz építése az Öreg utca 0+000 – 0+770 km szelvénye között


támogatás összege: 27.151.472 Ft (100 %)

Egyházi közösség tulajdonában lévő temetők fejlesztése


Écs, Hegyi temető új kerítésének létrehozása
(A pályázat benyújtója az Écsi Római Katolikus Plébánia)



támogatás összege: 5.000.000 Ft (100 %).

