Sajtóközlemény
Kőröshegy Község Önkormányzata a Széchenyi 2020 program keretében 59,55 millió forint vissza
nem térítendő támogatásban részesült. A támogatás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap
és Magyarország Kormánya társfinanszírozásban biztosítja. Az önkormányzat a támogatás
segítségével Kőröshegy község egészségügy alapellátó-rendszerének komplex infrastrukturális
fejlesztését valósítja meg.
A kedvezményezett neve:
Projekt azonosító száma:
A projekt címe:

Kőröshegy Község Önkormányzata
TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00025
„Kőröshegy község egészségügy alapellátó-rendszerének
komplex infrastrukturális fejlesztése”
A szerződött támogatás összege:
59.550.000,- Ft
A támogatás mértéke (%-ban):
100 %
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. október 31.
Kőröshegy Község Önkormányzatának a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében
meghirdetett TOP-4.1.1-15 kódszámú, „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című felhívásra benyújtott pályázata 2017. szeptember 7-én támogatásban részesült. A projekt célja az orvosi
rendelő felújításával az, hogy a jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, az
egészségügyi alapellátó-rendszer eredményességének és hatékonyságának, valamint prevenciós
funkcióinak fokozása. Az egészségügyi alapellátó-rendszer infrastrukturális fejlesztése az intézmény
szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítése, a hozzáférés egyenlőtlenségeinek
mérséklése, különös tekintettel a várandósok, nők, gyerekek és fiatalkorúak, fogyatékkal élők és idősek
igényeire.
A beruházás során, a projekt eredményeként az alapellátáshoz sorolt szolgáltatások fejlesztésének
keretében a háziorvosi szolgálatnak – felnőtt, gyermek, védőnői szolgáltatásoknak helyt adó épület
fejlesztésére kerül sor (védőnői tanácsadónak helyt adó épület felújítása (beleértve az
épületgépészetet), átépítése, meglévő, használaton kívüli helyiségek átalakítása), hogy minden lakos
számára hozzáférhetővé váljanak a megfelelő infrastrukturális ellátottsággal rendelkező egészségügyi
intézmény szolgáltatásai.
Eszközbeszerzés: a működési engedélyben és az OEP finanszírozási szerződésben foglalt
tevékenységek végzéséhez szükséges minőségi definitív ellátás biztosításához elengedhetetlen
műszer, gép, informatikai és egyéb eszköz beszerzése, mobil eszközök preferálása mellett.
Megújuló energiaforrások használata (napkollektorok, napelemek) az épület gazdaságosabb,
korszerűbb üzemeltetése érdekében.
Egészségfejlesztési feladatok ellátására, megelőző ellátások nyújtására (pl.: várandóstorna,
szülőszerepre felkészítő csoportfoglalkozások, kismamáknak, csecsemőknek, gyermekeknek szóló
csoportos egészségfejlesztő programok, szűrővizsgálatok) alkalmas és nélkülözhetetlen,
multifunkcionális helyiség kialakítása. Családbarát funkciók elhelyezését, kialakítását megvalósító
fejlesztések, így gyerek játszósarok kialakítása.
A projektről további információt a www.koroshegy.hu oldalon olvashatnak.
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