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A Felhívás célja 

A Felhívás indokoltsága és célja 

Az Európai Bizottság ország-specifikus ajánlásaival összhangban Magyarország továbbfejleszti a 3 éven 

aluli kisgyermekek számára a napközbeni elhelyezést biztosító bölcsődei ellátási formák kapacitásait és 

az általuk nyújtott szolgáltatások minőségét. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a 

fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatását, többek között 

a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítését a gyermekellátási szolgálta-

tások fejlesztése által. 

A bölcsődei nevelés középpontjában a kisgyermek és közvetett módon a kisgyermeket nevelő családok 

állnak. A bölcsődei nevelés célja, hogy a kisgyermekek elsajátítsák azokat a készségeket, képességeket, 

amelyek segítik őket abban, hogy hatékonyan és kiegyensúlyozottan viselkedjenek saját kulturális környe-

zetükben és sikeresen alkalmazkodjanak annak változásaihoz. A bölcsődei nevelés további célja, hogy a 

kora gyermekkori intervenció szemléletének széles körű értelmezésével összhangban minden kisgyer-

mekre és családjára kiterjedő prevenciós tevékenységet folytasson. A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, 

szolgáltató családbarát intézményként, szolgáltatásként hozzájárul a családok életminőségének javításá-

hoz, a szülők munkavállalási esélyeinek növeléséhez. 

Jelen Felhívás a gyermekjóléti alapellátások közül a bölcsődei ellátási formákhoz (bölcsőde, mini bölcsőde, 

családi bölcsőde) való hozzáférés javítását és a bölcsődei ellátási formák által nyújtott szolgáltatások mi-

nőségi fejlesztését segíti elő, ezáltal hozzájárulva a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatásá-

hoz, a családok segítéséhez, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél 

korábbi életkorban történő megsegítéséhez. 

2017-ben 2610 olyan település volt Magyarországon, ahol nem volt helyben biztosított a bölcsődei ellátás, 

mely 70 ezer gyermeket érint (az érintett gyermekek 26%-a, mely 2,8%-kal több, mint az előző évi arány)3. 

Jelen Felhívás a bölcsődei ellátásban mutatkozó területi egyenlőtlenségek mérséklését, valamint a telepü-

lési önkormányzatok jogszabályból eredő kötelezettségük teljesítésének elősegítését hivatott szolgálni. 

Tárgyi felhívás a területi szereplők Kormány által elfogadott integrált területi programjainak a megvalósí-

tását szolgálja. 

Támogatástartalom 

A területi egység számára rendelkezésre álló 

forrás meghatározása a felhívás területi egy-

ségre vonatkozó területspecifikus mellékleté-

ben található. 

Támogatás intenzitása 

A támogatás maximális mértéke az összes el-

számolható költség 100 %-a, a Felhívás támo-

gatási jogcímekre vonatkozó szabályainak a 

figyelembevételével. 

Csekély összegű támogatás esetén: a támo-

gatás maximális mértéke az elszámolható 

költségek 100%-a. 

Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott 

beruházási támogatás esetén: 

A támogatás összege nem haladhatja meg az 

elszámolható költségek és a működési ered-

mény közötti különbséget. 

A működési eredmény mértékét 

a) megalapozott előrejelzések alapján kell 

meghatározni és előzetesen, vagy 

b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásá-

val utólag 

kell levonni az elszámolható költségekből. 

Támogatás jellege 

vissza nem térítendő támogatás 

Rendelkezésre álló forrás 

6,515 milliárd Ft Jelen felhívás forrását az Eu-

rópai Regionális Fejlesztési Alap és Magyaror-

szág költségvetése társfinanszírozásban biz-

tosítja. 

Támogatási kérelmek várható száma 

A területi egység szerinti várható támogatási 

kérelmek darabszáma a felhívás területi egy-

ségre vonatkozó területspecifikus mellékleté-

ben található. 

Támogatást igénylők köre 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az intézmények, szolgáltatások fenntartói/fenntartói 

jogok gyakorlását ellátó szervezet vagy az épületek tulajdonosai, amennyiben az alábbi támogatást igény-

lők körébe tartoznak: 

 GFO-31 Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek 

 GFO-321, 327 Helyi önkormányzatok és társulásaik 

 GFO-351, 353, 371, 373 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok és társulásaik 

 GFO-55 Egyházi jogi személy 

 GFO-529, 563, 565, 569 Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyi-

ségű civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján 

 GFO-561 Közalapítvány 

 GFO-572, 573, 575, 576, 599 Nonprofit gazdasági társaság, szervezet 

 GFO-119 Önkormányzat többségi tulajdonában lévő vállalkozások 

Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek a 

272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 5. melléklete, A nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről 2014-

2020 programozási időszak 3.8.2.5 pontjában meghatározott tevékenységek megvalósítására: 

 GFO-321 Megyei önkormányzat 

 GFO-325 Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) 

 GFO-57, 599 Nonprofit gazdasági társaság, szervezet, amelyben az állam vagy önkormányzat – együt-

tesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül – 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik. 

 GFO-11 Vállalkozás, amelyben az állam vagy önkormányzat – együttesen vagy külön, közvetve vagy 

közvetlenül – 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik. 
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A projekt keretében megvalósítandó tevékenysége 

Önállóan támogatható tevékenységek 

A) Meglévő bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde férőhelyeinek – bölcsőde, mini bölcsőde ese-
tén legalább egy csoportszobával, illetve a családi bölcsőde esetén egy új családi bölcsőde indítá-
sával való – bővítése, melynek keretén belül támogatható: 

1) felújítás, korszerűsítés (beleértve az épületgépészeti, épületvillamossági és épületszerkezeti fejlesztése-
ket), 

2) átalakítás, 

3) bővítés, 

4) indokolt esetben ingatlankiváltás új építéssel. 

B) Új bölcsődei, mini bölcsődei intézmény, családi bölcsődei szolgáltatás létrehozása (beleértve: új 
telephely/szolgáltatás kialakítását, bezárt telephely újranyitását), melynek keretén belül támo-
gatható: 

1) meglévő épület/helyiség felújítása, korszerűsítése (beleértve az épületgépészeti, épületvillamossági és 
épületszerkezeti fejlesztéseket), 

2) meglévő épület/helyiség átalakítása, 

3) meglévő épület/helyiség bővítése, 

4) új épület építése, 

5) ingatlanvásárlás. 

Jelen felhívás keretében új bölcsődei, mini bölcsődei intézmény, családi bölcsődei szolgáltatás létrehozása, 
valamint meglévő bölcsődei ellátási formák fejlesztése is támogatható, amennyiben az legalább egy cso-
portszobával/egy új családi bölcsődével való férőhelybővítést is eredményez. Új férőhely létrehozását, 
vagy férőhelybővítést nem tartalmazó projektek nem támogathatók. 

Önállóan nem támogatható tevékenységek 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek 

1) Akadálymentesítés 

2) Infokommunikációs akadálymentesítés 

3) Szórt azbeszt mentesítés 

4) Energiahatékonysági szempontok érvényesítése 

5) Nyilvánosság biztosítása 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek 

1) Eszközbeszerzés, beleértve: 

a) a bútorok és egyéb berendezési tárgyak (pl.: udvari játékok; játéktároló), eszközök (pl.: konstrukciós 
játékok, fejlesztő eszközök) beszerzését közvetlenül a bölcsődei nevelés-gondozáshoz kapcsolódóan. 

b) az informatikai eszközök és kapcsolódó szoftverek, berendezések, IKT-eszközök, vezeték nélküli (ún. 
wireless) technológiák beszerzését a bölcsődei nevelés-gondozási munkához kapcsolódóan. 

c) a járműbeszerzést (kizárólag bölcsődei, mini bölcsődei férőhelybővítéshez kapcsolódóan, legfeljebb 15 
fős kisbusz beszerzése támogatható, amennyiben a bölcsődei, mini bölcsődei ellátás megszervezésére 
társulás keretében kerül sor). 

2) Megújuló energiaforrások kialakítása 

3) A bölcsődei ellátási formák alapfeladatain túli szolgáltatás (kizárólag játszócsoport és időszakos gyer-
mekfelügyelet) kialakítása 

4) Udvar, játszóudvar felújítása, kialakítása (pl.: kerítés, kert építése, javítása; zöldterület-fejlesztése, növe-
lése). 

5) Kerékpár támaszok és tárolók kiépítése, korszerűsítése 

6) Babakocsi tároló létesítése 

7) Parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely fejlesztése, kialakítása 

8) Elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő-infrastruktúra kiépítése a beruházás kör-
nyezetében – amennyiben a projekt keretében parkolóhely fejlesztése, létesítése valósul meg, vagy a te-
lepülési töltő-infrastruktúra kiépítése azt indokolja, a Felhívás 3.4. pont vonatkozó alpontjában található 
szabályok figyelembevételével. 

9) A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény/szolgáltatás weboldalainak fejlesztése, kialakítása. 

10) Beléptető-, kamera- és riasztórendszer kialakítása, fejlesztése. 

 

Indikátorok 

 Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek 

elhelyezését biztosító férőhelyek száma 

 Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezé-

sét biztosító férőhelyek száma 

Projekt megkezdése 

Támogatás a támogatási kérelem benyújtá-

sát megelőzően megkezdett projekthez is 

igényelhető, de a projekt megkezdése nincs 

befolyással a támogatási kérelem értékelé-

sére és nem jelent előnyt annak elbírálása so-

rán, továbbá nem garantálja az igényelt tá-

mogatás elnyerését. Megkezdett projekt ab-

ban az esetben részesülhet támogatásban: 

- ha a támogatási kérelem benyújtásakor 

nem minősül fizikailag befejezettnek, 

- nem helyi infrastruktúrára irányuló beruhá-

zási támogatási kategória szerint igényel tá-

mogatást. 

Végrehajtás 

A projekt fizikai befejezésére a projekt meg-

kezdését, vagy amennyiben a projekt a támo-

gatási szerződés hatályba lépéséig nem kez-

dődött meg, a támogatási szerződés hatályba 

lépését követően legfeljebb 36 hónap áll ren-

delkezésre. A projekt fizikailag befejezett, 

amennyiben a projekt keretében támogatott 

valamennyi tevékenység a támogatási szer-

ződésben meghatározottak szerint, a felhí-

vásban meghatározott feltételek mellett tel-

jesült. A projekt fizikai befejezés napjának a 

projekt utolsó támogatott tevékenysége fizi-

kai teljesítésének a napja minősül. 

A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos 

pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igény-

lés) benyújtásának végső határideje 2022. 

december 31. 

A záró kifizetési igénylés benyújtásának ha-

tárideje az utolsó mérföldkő elérését köve-

tően: 90 nap. 

Állami támogatás típusú előleg esetén legké-

sőbb az előlegfolyósítást követő három éven 

belül a nyújtott támogatással el kell számolni. 
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A támogatási kérelem benyújtási határideje és módja a felhívás 

területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében ta-

lálható. 

Konzorcium: van rá lehetőség 

 

Nem támogatható tevékenységek 

Az önállóan támogatható és az önállóan nem támogatható tevékenységeken túlmenően más tevékenység 

nem támogatható, különös tekintettel az alábbi tevékenységekre: 

1) Meglévő óvodai férőhelyek fejlesztése, új óvodai férőhelyek kialakítása; 

2) Nevelési-gondozási munkához kapcsolódó tartalomfejlesztés (kivéve: a bölcsődei ellátást nyújtó intéz-

mény/szolgáltatás weboldalainak fejlesztését, kialakítását), tanulmányok, képzések lebonyolítása; 

3) Lakáscélú és egyéb nem bölcsődei ellátást biztosító ingatlan vásárlása/fejlesztése; 

4) Egyszer használatos eszközök, forgóeszközök beszerzése; 

5) Használt eszközök beszerzése. 

Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos 

elvárások 

A mérföldkövek átcsoportosíthatóak, össze-

vonhatóak (amennyiben több mérföldkő tel-

jesítése egybeesik), figyelembe véve a mér-

földköveknél előírt határidőket. 

Minden betervezett mérföldkő teljesítését 

alátámasztó dokumentumokkal kell igazolni. 

A 150 millió Ft összköltséget meghaladó épí-

tési beruházást tartalmazó projekt esetében 

a projekt megvalósítása során legalább 4 

mérföldkövet szükséges tervezni, de legfel-

jebb 10 mérföldkő tervezhető. 

A 150 millió Ft összköltséget el nem érő épí-

tési beruházást tartalmazó projekt esetében 

a projekt megvalósítása során legalább 3 

mérföldkövet szükséges tervezni, de legfel-

jebb 10 mérföldkő tervezhető. 

1. mérföldkő: A Támogatási szerződés ha-

tályba lépésétől számított 12. hónap utolsó 

munkanapjáig be kell tervezni egy olyan mér-

földkövet, amellyel teljesül a tervkészítésekre 

vonatkozó jogszabályi elvárás, a szükséges 

hatósági engedélyezési folyamatok lezárásá-

val együtt. 

2. mérföldkő: Közbeszerzés lefolytatása 

(amennyiben releváns): A kivitelezésre vonat-

kozó közbeszerzést a Támogatási szerződés 

hatályba lépésétől számított 18 hónapon be-

lül szükséges lezárni. 

3. mérföldkő – 5. mérföldkő: A 150 millió Ft 

összköltséget meghaladó építési beruházást 

tartalmazó projekt esetében a kivitelezési 

munkálatokról a beruházás 50%-os, 75%-os 

és 100%-os készültségi szintjénél egy-egy ön-

álló teljesítési mérföldkőként jelenteni szük-

séges. A 150 millió Ft összköltséget el nem 

érő építési beruházást tartalmazó projekt 

esetében elegendő két mérföldkő tervezése 

is, a kivitelezés 50%-os és 100%-os készült-

ségi fokánál. 

6. mérföldkő: A projekt fizikai befejezését 

önálló mérföldkőként szükséges betervezni. 

A mérföldkövet a projekt fizikai befejezésé-

nek várható időpontjára szükséges megter-

vezni. 

 
Biztosítékok köre 

 A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonat-

kozó részletes szabályozást az ÁÚF 6. 

pontja tartalmazza. 

Önerő 

 A támogatást igénylőnek a projekt nem el-

számolható költségeit önerőből szükséges 

fedeznie. 

Fenntartási kötelezettség 

 A támogatást igénylő a projekt megvalósí-

tás befejezésétől számított 5 évig, a támo-

gatás visszafizetésének terhe mellett váll-

alja, hogy a projekt megfelel a 

1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében fog-

laltaknak. 
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Műszaki, szakmai egyéb elvárások 

A) Az önállóan támogatható tevékenységekre vonatkozóan: 

1) Egy projekt keretében igényelhető támogatás egy vagy több bölcsődei, mini bölcsődei csoport egy vagy több telephelyen való kialakítására, férő-

helybővítésére, illetve egy vagy több családi bölcsődei szolgáltatás kialakítására, férőhelybővítésére. Bölcsőde, mini bölcsőde esetén a több telephelyet 

érintő fejlesztés esetén a legalább egy csoportszobával való férőhelybővítésnek minden telephely vonatkozásában teljesülnie szükséges. 

2) Jelen felhívás keretében kizárólag bölcsődei ellátást nyújtó intézmények, szolgáltatások kialakítása, illetve férőhelybővítése támogatott. Amennyiben 

a bölcsődei ellátások más intézménnyel (pl.: óvoda) egy épületben kerülnek elhelyezésre, kizárólag a bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó helyiségek, 

épületrészek fejlesztése támogatható. A nem támogatható tevékenység, funkció esetén – ide nem értve a férőhelybővítéssel érintett bármely bölcső-

dei ellátási forma meglévő férőhelyeit is – az építési és kapcsolódó projekt-előkészítési és szolgáltatási költségeket a Felhívás 3.4.1.3. fejezet 2) alpontja 

alapján arányosítani szükséges. 

3) Az olyan közös használatú helyiségekben (pl.: öltözők), ahol több szolgáltatás működik együtt és ezek között van olyan szolgáltatás, amely nem 

támogatható, és az arányosítás nem lehetséges a közös térhasználat miatt, ebben az esetben az ott lévő támogatható szolgáltatás miatt az adott 

helyiség fejlesztése teljes mértékben támogatható, elszámolható. A közös helyiségben együtt működő szolgáltatások leírását és  gyakorlati működé-

süket a megalapozó dokumentumban szükséges bemutatni. 

4) Kizárólag azok a projektjavaslatok támogathatóak, amelyek a felhívás célkitűzéseivel összhangban álló tevékenységeket tartalmaznak, és helyi szük-

ségleteken alapulnak. A felhívás nem támogat olyan projektjavaslatokat, melyek kihasználatlan kapacitásokat, férőhelyeket eredményeznek. 

5) A fejlesztés nem eredményezheti már meglévő funkcionális (nevelési-gondozási célú) helyiségek számának vagy területének csökkentését, ez alól 

kivétel lehet, ha a helyiségek mérete az átalakítással nem veszélyezteti a bölcsődei nevelést-gondozást. 

6) Ingatlanvásárlás kizárólag önkormányzatok részére, és csak kivételes esetekben lehetséges, ha a támogatást igénylő települési önkormányzat alá 

tudja támasztani, hogy nem áll rendelkezésére olyan ingatlan, amelyet a gyermekek ellátására tudna hasznosítani. Ennek szükségességét a megala-

pozó dokumentumban szükséges bemutatni! A megvásárolt ingatlan az önkormányzati törzsvagyon részét kell, hogy képezze és a projekt fenntartási 

időszakának végéig nem idegeníthető el. 

7) Önkormányzati tulajdonban lévő, korábban bölcsődeként működtetett, a támogatási kérelem benyújtásakor nem működő bölcsődeépület újra 

nyitása esetén a támogatási kérelem benyújtásához képviselő-testületi határozat szükséges, amely az épület bölcsődei funkcióval történő újra nyitá-

sával kapcsolatos döntést tartalmazza. A határozatot a támogatási kérelemmel együtt szükséges benyújtani. 

8) A megvalósuló tevékenységek célja, hogy az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva csökkentse a hozzáférhetőség területi különbségeit, megte-

remtse az egészséges környezet és a hatékony bölcsődei nevelés-gondozás infrastrukturális feltételeit, és ezzel biztosítsa a minőségi szolgáltatások-

hoz való – kirekesztés nélküli – hozzáférést. 

9) Jelen felhívásra benyújtott projekt ESZA fejlesztésekhez is kapcsolódhat, ezáltal hozzájárulva az integrált megvalósításhoz. A megvalósult/megvaló-

sítandó ESZA fejlesztésre a megalapozó dokumentumban szükséges kitérni. 

10) A támogatási kérelem mellékleteként szükséges a tervezett beruházást bemutató helyszínrajz, vázlatrajzok (jelenlegi és tervezett állapot bemuta-

tása legalább alaprajzokkal) és rövid műszaki leírás, valamint amennyiben releváns, a meglévő állapotot bemutató fotódokumentáció benyújtása. 

11) Az építési költségek esetében elvárás, hogy legkésőbb a projekt-előkészítésre vonatkozó mérföldkőig a teljes műszaki dokumentációval együtt 

csatolásra kerüljön olyan tételes tervezői költségvetés a kiviteli tervek alapján, amely az egyes tételek esetében a tervező által megjelölt normagyűj-

temény kódjait is tartalmazza. 

12) A bölcsődei ellátást nyújtó intézményben, szolgáltatónál a bölcsődei csoportszoba hasznos alapterületének gyermekenként legalább 3 m2-nek kell 

lennie. 

13) A bölcsődei, mini bölcsődei csoportban és családi bölcsődében legfeljebb nevelhető, gondozható gyermekek számára vonatkozó előírásokat a 

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 46. §-a, 49. §-a és 51/F. §-a tartalmazza. A Felhívás keretében a fejlesztéssel (beleértve a felújítás, átalakítás, új építés, 

bővítés eseteit is) érintett csoportszobának: 

- bölcsőde esetében legalább 12 fő legfeljebb 14 fő, 

- mini bölcsőde esetében legalább 5 fő legfeljebb 8 fő, 

- családi bölcsőde esetében legalább 5 fő legfeljebb 7 fő befogadására kell alkalmasnak lennie. 

14) Férőhelybővítést célzó fejlesztés esetén a bővítés minimális mértéke – a támogatási kérelem benyújtása szerinti kiinduló állapothoz képest – 

legalább egy bölcsődei, mini bölcsődei csoportszoba, vagy egy új családi bölcsőde létrehozása. 

15) Az egyes bölcsődei ellátások működtetéséhez szükséges helyiségek és minimális eszközök listáját a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 11. számú 

melléklete tartalmazza. 

16) Szolgáltatói nyilvántartással kapcsolatos előírások: 

a) Meglévő bölcsődei intézmény/szolgáltatás fejlesztése (férőhelybővítése) esetén a szolgáltatói nyilvántartásban jogerősen bejegyzett fenntartó fo-

gadható el. 

b) Új intézmény/szolgáltatás létrehozása esetén a projekt záró beszámoló elfogadásának feltétele a fenntartó szolgáltatói nyilvántartásba történő 

bejegyzése. 

17) Új épület építésére új bölcsődei, mini bölcsődei intézmény, családi bölcsődei szolgáltatás létrehozása esetén kerülhet sor, amennyiben: 

- a támogatást igénylő nem rendelkezik az intézmény/szolgáltatás létesítéséhez szükséges épülettel, vagy 

- rendelkezik a szükséges épülettel, de az nem bővíthető, gazdaságos átalakításra alkalmatlan. 

18) Ingatlankiváltás esetén feltételek a Felhívásban. 

19) Bölcsődei módszertani szakértő bevonására vonatkozó előírások részletesen a Felhívásban. 

 



 

5. oldal 

 
 

PRO INVENTO Kft. 

HUNGÁRIA ÚT 49. 1. EM. 5. 

1192 BUDAPEST, 

INFO@PROINVENTO.HU 

PROINVENTO.HU 

 

20) Bölcsődére vonatkozó további szabályok a Felhívásban. 

21) Mini bölcsődére vonatkozó további szabályok a Felhívásban. 

22) Családi bölcsődére vonatkozó további szabályok a Felhívásban. 

B) A kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységekre vonatkozóan: 

1) Akadálymentesítés részletes leírása a Felhívásban. 

2) Infokommunikációs akadálymentesítés 

3) Azbesztmentesítés 

4) Energiahatékonysági szempontok érvényesítése 

C) A választható, önállóan nem támogatható tevékenységekre vonatkozóan: 

1) Eszközbeszerzés 

2) Játszócsoport és időszakos gyermekfelügyelet kialakítása 

3) Játszóudvar kialakítása 

4) Kerékpár támaszok és tárolók kiépítése, továbbá jelenleg az útügyi műszaki előírásnak nem megfelelő támaszok és tárolók ÚME paraméterek 

szerinti korszerűsítése 

5) Parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely fejlesztése, kialakítása  

6) Elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő-infrastruktúra kiépítése a beruházás környezetében 

7) Az intézmény/szolgáltatás weboldalainak fejlesztése, kialakítása során alkalmazni szükséges Felhívás 3.4. pontjában meghatározott az infokommu-

nikációs akadálymentesítésre vonatkozó előírásokat. 

D) Műszaki-szakmai eredmények: 

A projekt fizikai befejezésének időpontjára az alábbi, számszerűsített – projekt szempontjából releváns – szakmai célok teljesülésére szükséges válla-

lást tenni: 

- A bölcsődei ellátást nyújtó új intézmények/szolgáltatások száma 

- A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény/szolgáltatás új férőhelyeinek száma 

- Bölcsődében, mini bölcsődében, családi bölcsődében újonnan létrehozott munkahelyek száma 


