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A projekt során az alábbi fejlesztések valósultak meg: 
- 4100 Berettyóújfalu, Toldi Miklós u. 3. sz. alatti Civil udvart érintő felújítás, bővítés: közmű kiépítése 

a telekhatáron belül, vizes helyiség felújítása, bővítése, akadálymentes rész kialakítása. 
- 4145 Csökmő, Kossuth u. 121. sz. alatti Faluház, foglalkoztató terem nyílászáró cseréje. 

- 4164 Bakonszeg, Szabadság tér. 12. sz. alatti Művelődési házban galéria kialakítása. 

- 4122 Gáborján, Fő u. 83-85. sz. alatt Ifjúsági pont kialakítása, belső és külső közösségi tér felújítása, 

bővítése: hangtechnika, fénytechnika kiépítése, külső közösségi téren filagória kialakítása. 

- 4138 Komádi, Fő u. 147. sz. alatti Kankalin Közösségi Ház meglévő külső közösségi terének 

kibővítése, kültéri bútorok, kültéri beépített eszközök telepítése. 

- 4110 Biharkeresztes, Kossuth u. 32. sz. alatti Közösségi Ház meglévő külső közösségi terének 

kibővítése, kültéri bútorok, kültéri beépített eszközök telepítése. 

- 4100 Berettyóújfalu, József A. u. 15. Gyerekesély Iroda, tisztasági festés, elavult elektromos 

berendezések cseréje, PVC padlóburkolat cseréje, munkavégzés helyszínén szükséges egyéb 

belső felújítás és udvarrendezés. 

- EFOP-1.4.2-16 Integrált térségi gyermekprogramok megvalósításához szükséges nagy- és 
kisértékű eszközök, IT eszközök, anyagok, fogyóeszközök beszerzése. 

 
A projekt célja a minőségi szolgáltatásokhoz, programokhoz való hozzáférés javítása, a szegénységből 
kivezető esélyek megteremtése az EFOP-1.4.2-16 felhívás kedvezményezettjeinél a foglalkozásoknak 
helyszínt adó épületek korszerűsítésével, felújításával, szükség esetén a korábban létrehozott 
közösségi terek felújításával, a korosztályi igényeket figyelembe vevő eszközök beszerzésével, egyéb 
helyi szükségletekre épülő beruházások megvalósításával.  
 
A fejlesztés eredményeként fokozódik a közösségi bevonás eredményessége, a közösségi pontok által 
nyújtott szolgáltatások minőségének színvonala növekedik, ezzel biztosítva a minőségi közösségi 
élethez, programokhoz való hozzáférést. 
 
A projektről bővebb információt a www.biharigyerekesely.hu oldalon olvashatnak. 
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Támogatás összege (Ft): 96 612 644  
Összköltség (Ft): 96 612 644 
Támogatás mértéke: 100% 
A projekt megvalósítás időtartama: 2018.08.01- 2020.11.29. 

Európai uniós támogatás (Európai Regionális Fejlesztési Alap) és Magyarország költségvetése 

társfinanszírozásából, összesen 96,61 millió forint vissza nem térítendő támogatásból valósultak meg 

az „Esélyt a bihari gyermekeknek II. című projekt infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű projekt 

céljaihoz kapcsolódó felújítások, eszköz és anyagbeszerzések a Berettyóújfalui járás területén a 

Széchenyi 2020 program keretében. 

http://www.bihari/

