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Területvásárlások, telekalakítás és engedélyezési tervkészítés, majd hatósági engedélyezés után 
Borsodnádasd Város Önkormányzata bölcsőde létesítésére tervezett, 2019 júliusában benyújtott 
támogatási kérelmét 2020 áprilisában támogatásban részesítették, melyet követően a Támogatási 
Szerződés 2020.05.13-n lépett hatályba és megkezdődhetett a TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek 
kialakítása, bővítése tárgyú felhívás keretében a projekt megvalósítása. Célja: a bölcsődei ellátásban 
mutatkozó területi egyenlőtlenségek mérséklése, valamint a települési önkormányzat jogszabályból 
eredő kötelezettsége teljesítése. Hozzájárul: a kisgyermekeket nevelő szülők munkaerőpiacra történő 
visszatéréséhez, ezáltal a foglalkoztatás és a családok életminőségének javításához, a szülők 
munkavállalási esélyeinek növeléséhez. 
 
A bölcsőde létesítéséhez kapcsolódó kivitelezési munkát Borsodnádasdon, a városközpont 
beépítetlen területén, közel az oktatás-nevelési és étkeztetési intézményekhez, a lefolytatott 
közbeszerzési eljárás eredményeképpen aláírt vállalkozási szerződés birtokában a Hódos Épker Kft. 
végzi. 
 
A beruházással új 2 csoportos bölcsőde épül: egyik 12 fős a 0-2 éves, másik 14 fős a 2 éves kor fölötti 
gyermekek számára, komplex akadálymentes kialakítással, a működési költségek alacsonyan tartása 
céljából energia-hatékony építészeti megoldásokkal. Az új bölcsőde tervezett hasznos alapterülete 
497,41 m2. A működéshez szükséges kötelező eszközök - bútorok, szakmai- és fejlesztő eszközök – 
teljes körű beszerzésére is sor kerül majd a projekt keretében. 
 
A „Bölcsőde építés Borsodnádasdon” című, TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00028 azonosító számú projekt 
az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, a Széchenyi 2020 program 
keretében valósul meg 298,02 millió forint európai uniós vissza nem térítendő támogatás segítségével, 
a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül meghirdetett TOP-1.4.1-19 Bölcsődei 
férőhelyek kialakítása, bővítése tárgyú felhíváson. 
 
További információ kérhető: 
 
NYBT Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft. 
Telefon: +36/48-571-132  
Elektronikus postacím: titkarsag@nybtf.hu 
Honlap: www.nybtf.hu 

Az Európai Unió támogatásával bölcsőde építés indul Borsodnádasd városa központi 
településrészén. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési 
előirányzatból nyújtott vissza nem térítendő európai uniós támogatás összege 298,02 millió forint. 
Borsodnádasd Város Önkormányzata kedvezményezett új építésű, 2 csoportos bölcsődét alakít ki 
26 férőhely befogadására melegítő konyhával, fedett terasszal, és játszóudvarral. A projekt 
hozzájárul a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatásához, a családok segítéséhez, a 
leghátrányosabb helyzetű gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítéséhez. 


