Kedvezményezett neve: Kunágota Község Önkormányzata
Projekt címe: Kunágota I. számú rendelő infrastrukturális fejlesztése
Szerződött támogatás összege: 59 995 000,-Ft.
Támogatás mértéke: 100 %

A projekt tartalmának bemutatása:
Támogatási kérelmet a mezőkovácsházi járás számára elkülönített indikatív keretösszeg terhére kívánjuk benyújtani. Jelen projekt keretében a gyermek
és háziorvosi ellátás fejlesztése történne meg, amely az ellátásnak helyet adó épület felújítását, energetikai korszerűsítését, valamint akadálymentesítését
foglalja magában. A pályázó Kunágotai Önkormányzat általános célja a kormányzati és ágazati célkitűzésekkel összhangban a lakosság egészségi
állapotának javítása, közelítése az országos átlaghoz. Ezt a célt az Önkormányzat az egészségügyi alapellátás fejlesztésével, a betegség megelőzés
érdekében pedig a preventív szűrések bevezetésével kívánja elérni. Ez a fejlesztés tehát hozzájárul a település lakossága esetében az egészségi állapot
javulásához. A projekt konkrét célja ennek alapján az orvosi rendelő és szolgálati lakás épületének a bővítéssel egybekötött átalakítása, felújítása,
energetikai korszerűsítése. A projekt speciális célja a település közszolgáltatásainak fejlesztése, minőségük javítása, valamint a helyben elérhető
vizsgálatok számának növelése révén a lakosság elégedettségének, és ezen keresztül a község népességmegtartó képességének növelése. A fejlesztés
végső célja ezen célcsoportnak a teljes körű, magas színvonalú ellátása az egészségügyi alapszolgáltatások keretében. A pályázat keretein belül
megtörténik az épület, belső átalakítása, a tető felújítása, a nyílászárók cseréje, a fűtés, a víz és elektromos hálózat korszerűsítése, valamint a törvényi
előírásoknak megfelelően a teljes külső-belső akadálymentesítése. Az energiakorszerűsítés során az épület külső szigetelést kap, valamint napelemek
kerülnek elhelyezésre a tetőn. Az akadálymentesítés magában foglalja a rendelő és a váró akadálymentesítését, egy mozgáskorlátozott mosdó kialakítását,
valamint az előírásoknak megfelelően az épület akadálymentes megközelíthetőségének kiépítését, továbbá az infokommunikációs akadálymentesítést is.
A tervezett felújítások, korszerűsítések eredményeként a betegellátás gyorsabbá és korszerűbbé válik, a rendelő pedig megfelel majd a XXI. században
elvárható követelményeknek, és a jelenleginél jóval energiatakarékosabb lesz. A fejlesztés révén a projekt hozzájárul az "élhető település" cél eléréséhez,
a lakosság elégedettségének növeléséhez. A prevenció és egészségmegőrzés hatékonyabb megvalósításával a tervezett egészségügyi fejlesztés hozzájárul
a munkavállalók munkahelyének megőrzéséhez.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018. június 30.
Projekt azonosító száma: TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00024

