
Pályázati konstrukció: TOP_PLUSZ-3.3.1-21 „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra 
fejlesztése” 

Projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00003 

Projekt címe:  A Fertőrákosi Óvoda és Bölcsőde óvodai férőhelybővítése 

  

Kedvezményezett neve: FERTŐRÁKOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

Kedvezményezett címe:  9421 Fertőrákos Fő utca 139. 

Konzorciumi partner: Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal 

Elnyert támogatás: 58 800 000 forint 

Támogatás intenzitása: 100% 

Finanszírozó alap: ERFA 

Projekt célja és tartalma: 

A projekt alapvető célja, hogy az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva csökkentsük a 
hozzáférhetőség területi különbségeit, megteremtsük az egészséges környezet és a hatékony nevelés 
infrastrukturális feltételeit, és ezzel biztosítva legyen aminőségi szolgáltatásokhoz való – kirekesztés 
nélküli – hozzáférés. 

A fejlesztés helyi szükségleteken alapul, hiszen a jelenleg maximum 75 fős kapacitású óvoda jelenlegi 
gyermeklétszáma 74 fő. 

Az óvodai férőhelybővítés célja, hogy a Fertőrákoson élő óvodáskorú kisgyermek helyben kaphassa 
meg az óvodai ellátást, segítve ezzel a szülők-főként nők - munkaerőpiacra való visszaintegrálását. A 
színvonalasan működő óvodában a gyermekek olyan kompetenciák birtokába juthatnak,mely a 
fejlődésüket nagyban támogatja. A projektben a jelenleg 75 fős óvoda egy új 25 fő befogadására 
alkalmas épületszárnnyal bővül. 

A projekt hozzájárul a Győr-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési 

Stratégiai Program alábbi beavatkozásának megvalósulásához:  

2. prioritás Versenyképes munkaerő (tudás,képzés,oktatás) 2.1. Köznevelési és a kisgyermekek 
napközbeni ellátásával összefüggő alap-infrastruktúra fejlesztése intézkedés: a 4. csoportszoba 
létesítésével férőhelybővítés történik a jelenlegi óvodán, a projekt ezáltal hozzájárul az „Elavult óvodai 
infrastruktúra fejlesztése, indokolt esetben új férőhely kialakítása” intézkedéshez. 

Emellett a tervezett fejlesztés illeszkedik a Győr-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési 
Stratégiai Program 2.1.4. területi célokban megfogalmazott céljaihoz: Az Alpokalja-Fertő-táj fejlesztési 
térségben elhelyezkedő Fertőrákos tematikus és stratégiai célok közül a 4. Stratégiai cél Élhető 
települések (magas színvonalú infrastruktúra és közszolgáltatások) részhez járul hozzá, hiszen a 
férőhelybővítéssel a fenntartható és magas színvonalú megyei infrastruktúra és 
közszolgáltatások kialakítása és fejlesztése a cél, ezáltal élhető és szerethető infrastruktúra 
megvalósítása a földrajzi, természeti, környezeti értékek megtartásával. 

A projekt fejlesztésének célcsoportjai: a fertőrákosi óvodáskorú gyermekek és szüleik, valamint az 
óvodai dolgozók és családjaik.. 

A fejlesztés illeszkedik és összhangban van a felhívás céljaival, miszerint a projekt megvalósulása 
esetén javulnak a kisgyermekes szülők munkába való visszatérésének lehetőségei a nevelési-oktatási 
szolgáltatások fejlesztése -jelen esetben óvodai férőhelybővítés - által. 
 



A Felhívás által rögzített alábbi célhoz, az ellátási formákhoz való hozzáférés javításához is 
egyértelműen illeszkednek a projekt keretében elérendő célok, tekintettel arra, hogy a projekt 
eredményeként a már meglévő 75 férőhelyes óvodához további 25 férőhelyes épületszárny épül. 

Közreműködő szervezet: Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága 

Projekt zárása: 2023. július 31. 


