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Az európai uniós támogatás segítségével megvalósuló beruházás elsődleges célja, hogy megteremtse 
az intézmény tanulói számára a korszerű nevelési-oktatási eszköz- és feltételrendszert, illetve 
biztosítsa a művészeti nevelés méltó körülményeit. 
A pályázati forrásnak köszönhetően az elvégzett munkálatok során a tetőszerkezetet és az alatta lévő 
fagerendás födémet is lebontották. Helyére új, páraáteresztő tetőfóliával ellátott, fa tetőszerkezetet 
készítettek, horganyzott acél, cserepes lemezborítással, üveggyapot hőszigeteléssel. A korszerűsítés 
során új eresz,- és lefolyócsatornákat is elhelyeztettünk. A felújított tánctermekben megtörtént a 
termek teljes festése és új elektromos vezetékeket szereltek a falakba.  Kicseréltettük a kapcsolókat, 
valamint az armatúrákat.  Az átalakítás során újak lettek a termek homlokzati nyílászárói. Korszerű, 
műanyag ajtókat, ablakokat építtettünk be, a csere után pedig kijavíttattuk a falat és kifestettük a 
termeket. Mindezek mellett új külső-és belső párkányt szereltettünk. Az épület akadálymentesítése 
érdekében az udvari, hátsó bejáratnál egy rámpát alakíttattunk ki.  A minőségi oktatás tárgyi 
feltételeinek biztosítása érdekében, a támogatásnak köszönhetően iskolabútorok beszerzésére is sor 
kerülhetett. 
A felújítás eredményeként létrejött infrastrukturális háttér nagyban hozzájárul ahhoz, hogy az állami 
fenntartású köznevelési intézmények megelőzzék, illetve csökkentsék az intézmény tanulói 
lemorzsolódását, illetve a végzettség nélküli iskolaelhagyók számát. 
 
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg. 
 
A projektről bővebb információt a www.muveszetinyh.hu oldalon olvashatnak. 
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A Nyíregyházi Tankerületi Központ 36 millió forint uniós támogatást nyert el „Az állami 
fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” 
című pályázati felhívás keretében benyújtott, EFOP-4.1.3-17-2017-00399 azonosító számú 
projektje megvalósítására, az Új Széchenyi Terv keretében. A 100 %-os támogatási 
intenzitású, vissza nem térítendő európai uniós támogatásnak köszönhetően, az intézmény a 
Szabolcs utcai telephelyén található két táncterem belmagasságát tudta megnövelni. A 
felújítás keretében új nyílászárókat építettek a főépület homlokzatába, és diszperziós festést 
kaptak a belső fal- és gipszkarton felületek. A termek elavult bútorzatának cseréjére, és 
sporteszközök beszerzésére is sor került. 

 
 


