Pécsi Tankerületi Központ - EFOP 2017 pályázatok összefoglalója
Projekt azonosító

EFOP-3.1.6-16-2017-00002

EFOP-3.2.3-16-2017-00015

EFOP-3.2.5-17-2017-00020

Intézmény

Pécsi Éltes Mátyás EGYMI, Szakiskola és Kollégium;
Komlói EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és
Kollégium;
Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat;

Támogatás
összege:
A projekt hosszútávú célja: A nevelési-oktatási egyenlőtlenségek és a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése a gyógypedagógiai és
pedagógiai szakszolgálati intézmények esélyteremtő szerepének erősítésével Baranya megyében
A projekt rövidtávú specifikus céljai
1) A súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekeket ellátó pécsi és komlói gyógypedagógiai intézmények nevelő-oktató munkájának szakmai
fejlesztése
2) A baranyai megyei pedagógiai szakszolgálatok által nyújtott szolgáltatások minőségének fejlesztése, a minőségi pedagógiai szakszolgálatokhoz
való hozzáférés javítása
3) A pécsi és komlói gyógypedagógiai intézmények támogató szerepének erősítése, az integráltan nevelt-oktatott sajátos nevelési igényű
gyermekeket segítő utazó gyógypedagógiai hálózatok szakmai fejlesztése
499 999 245 Ft

II. A projektben résztvevő intézmények részcélonként:
1) A súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekeket ellátó intézmények szakmai fejlesztése
Intézmény: Pécsi Éltes Mátyás EGYMI, Szakiskola és Kollégium ( Pécs, Építők útja 9.), Komlói EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és
Kollégium (Komló, Tompa M. utca 14.)
2) A minőségi pedagógiai szakszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, a szakszolgálati ellátásban tapasztalható területi egyenlőtlenségek
csökkentése című részcél alá tartozó intézmény és tevékenységrendszer
Intézmény: Baranya megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pécs, Egyetem u. 2.) 12 telephelye
3) Az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat szakmai fejlesztése című részcél alá tartozó intézmények és tevékenységek
Intézmények: Komlói EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium (Komló, Tompa M. utca 14.), Pécsi Éltes Mátyás EGYMI,, Szakiskola
és Kollégium (Pécs, Építők útja 9.)

Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium;
Pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola;
110 000 000 Ft
Pécsi Testvérvárosok Terei Általános Iskola;
Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola;

A projekt keretében négy intézmény fejlesztése valósul meg, melyből három általános iskolai célcsoportként, egy pedig gimnáziumként kerül
fejlesztésre. A gimnáziumi célcsoport a Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium, általános iskolai célcsoport vonatkozásában kerül fejlesztésre az Árpád
Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola, a Pécsi Testvérvárosok Terei Általános Iskola, valamint a Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános
Iskola.A projekt célja a Pécsi Tankerületi Központ négy oktatási intézményének a támogatási kérelem előkészítése során kialakított digitális
fejlesztési tervének megvalósítása, valamint a projekt keretében a beruházási tevékenységek végrehajtása, a digitális tananyag oktatására
alkalmas formában intézményenként 32 fő befogadására alkalmas tantermek felszerelésével. A bevont 40 fő pedagógus legalább 80 képzésen fog
részt venni a digitális fejlesztési tervekkel összhangban.

Pécsi Meszesi Általános Iskola;
Pécsi Meszesi Általános Iskola Vasas-Hirdi Általános
Iskola (Vasas);
Pécsi Éltes Mátyás EGYMI, Szakiskola és Kollégium;
Pécsi Leőwey Klára Gimnázium;
Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú
Művészeti Iskola;

Hosszútávú cél a pályaorientációs tevékenységek erősítése és továbbfejlesztése a Pécsi Tankerület köznevelési intézményeiben, különös
tekintettel a matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki pályák választása és a kapcsolódó kompetenciák fejlesztésére.
Rövidtávú célok az 1-12.osztályos tanulók pályaorientációs kompetenciájának fejlesztése, kiemelten az MTMI készségek erősítésével. A
köznevelési szakemberek pályaorientációs célú felkészültségének továbbfejlesztése. A projekt keretében a következő intézmények
pályaorientációs tevékenységének fejlesztését tervezzük:
- általános iskola: Budai Városkapu Iskola Meszesi Intézményegység 7629. Pécs, Komlói út 58. és Budai Városkapu Iskola Vasasi Intézményegység
7691. Pécs-Vasas,Bencze J. u. 13/1.
- gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény az általános iskolai intézményegységei: Pécsi Éltes Mátyás Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola és Kollégium, 7633. Pécs, Építők útja 9.
- gimnázium: Leőwey Klára Gimnázium, 7621. Pécs, Szent István tér 8-10.
- többcélú köznevelési intézmény gimnázium intézményegysége: Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola (Nagy László
Gimnázium)
7300. Komló, Alkotmány u. 2/B.
- pedagógiai szakszolgálati intézmény: Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 7626. Pécs, Egyetem u. 2.

169 802 238 Ft

Projekt azonosító

EFOP-4.1.2-17-2017-00007

EFOP-4.1.2-17-2017-00020

Intézmény

Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú
Művészeti Iskola

Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola

Támogatás
összege:

434 000 000 Ft

Jelen támogatási igény célja a helyi igényekre és hiányokra alapozott infrastrukturális fejlesztés, az igényeihez illeszkedő funkcionális egységek
kialakításával. Az infrastrukturális fejlesztés kiemelt célja a megfelelő számú, korszerűen felszerelt tantermek, szaktantermek kialakítása és ezek
eszközeinek beszerzése, továbbá az intézményben már meghonosított művészeti ágak biztosításához szükséges termek és speciális eszközök,
továbbá a tanulók nevelését, oktatását, képzését, valamint a fejlesztését biztosító helyiségek kialakítása, eszközök beszerzése. A tervezett
fejlesztés során az intézmény biztosítani kívánja a művészetoktatáshoz kapcsolódó nagyobb létszámú próbák, bemutatók, koncertek
megtartásának feltételeit. Ennek megfelelően a program része egy többcélú művészeti nagyterem létrehozása a szükséges öltöző és tároló
terekkel kiegészítve. Emellett ki kell alakítani azokat a hiányzó szaktantermeket, melyek a napi általános oktatási feladatok elvégzéséhez
nélkülözhetetlenek. A fejlesztés az épület bővítésével valósítható meg. A tervezett bővítmény a tornacsarnok északnyugati sarkánál, a régi szárny
folytatásában helyezhető el, figyelembe véve az oldalkert által meghatározott építési helyet. A bővítmény a földszinten a régi épületrésszel és a
tornacsarnokkal teljesen összeépül, az emeleten azonban már csak egy rövid beforduló épületszárnyként jelenik meg. A nagyterem a bővítmény
alsó szintjén kap helyet, padlószintje a tér nagyobb belmagasság igénye miatt lesüllyesztésre kerül. A nagyteremhez kapcsolódóan szertár és
kétnemű öltözőblokk is kialakításra kerül. Az emeleti szinten a rendelkezésre álló területen két szaktanterem és egy egyéni fejlesztőszoba
helyezhető el a kapcsolódó szertárakkal.
A meglévő épületrészben a bővítmény hozzáépítéséből következően átalakításokat kell végezni. A földszinten a középfolyosó végén található
szertárt át kell helyezni. Az emeleten a könyvtár folyosó által szabadon hagyott területén csoportterem kerül kialakításra, a könyvtár pedig a
folyosó túloldalán lévő termek összenyitásával kialakuló helyiségbe települ át. Az utcai szárny emeletén lévő fizika/kémia szaktanteremben és
szertár helyiségében meg kell teremteni a korszerű természettudományos oktatás feltételeit. Feladat továbbá a tornacsarnok akusztikai
minőségének feljavítása, annak érdekében, hogy mind a napi használatban, mind iskolai rendezvény esetén biztosítható legyen a komfortos
használat. Emellett a működő gépészeti és elektromos rendszereket is alkalmassá kell tenni a bővítéshez való kapcsolatra. A fejlesztés részeként az
iskolaudvar is megújul. Ennek keretében kültéri sporteszközök kihelyezésére kerül sor, melyekhez kapcsolódóan rugalmas vízáteresztő burkolattal
ellátott felületek is létrejönnek. A tűzoltóut bővítménnyel érintett szakaszát újra kell építeni, a zöldfelületeket meg kell újítani.

654 918 885 Ft

A Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskolában az elmúlt 10 évben megháromszorozódott tanulói létszámára figyelemmel az új, eddig
hiányzó szaktantermeket - fizika/kémia szaktanterem; földrajz/biológia szaktanterem; ének-zene/rajz/dráma szaktanterem - az előírtaknak
megfelelő eszközökkel látjuk el, figyelve a digitális környezet biztosítására. A magas létszám nyomán az ebédlő bővítését, a tankonyha mevalósítás
is indokolt. Az új építésű terek mellett belső átalakítások is megtörténnek, melyek berendezése, eszközellátása szükséges – fejlesztő szobák
felszerelései, tanári szoba kialakítása és bútorzata, szertárak kialakítása és berendezése, irodai rendszer átalakítása és bútorzata, tanulói
szekrények beszerzése, sportudvari eszközök és felületek kialakítása beszerzése. Az épület műszaki állapotunk megfelelő, bár a bővítés során
szükségszerű lesz az áramszolgáltatás kapacitás bővítése, a fűtésrendszer felülvizsgálata és az „infokommunikációs tér” erejének felülvizsgálata,
bővítése; biztonságvédelmi rendszer bővítése. A megnövekedő tanulói létszám tekintetében szükségszerű az infokommunikációs eszközpark
bővítése, beszerzése. Német nemzetiségi nyelvoktató iskola lévén ezen terület fejlesztését támogatná egy nyelvi labor kialakítása, mellyel jelenleg
nem rendelkezik az intézmény. Az északi oldalon egy új beépítéssel az épület bezárásra kerülhet melybe kerül a jelenleginél kétszer nagyobb
étkező és a melegítő konyha, önálló gazdasági bejárattal. A konyha mellett helyezkedik el a funkcionálisan ide tartozó tankonyha is a szükséges
raktár és tároló helyiségekkel. A nyugati oldal fa fedélszerkezetének elbontásával az épület ezen pontján megindítható az épület léptékváltása a
földszint + tetőtér irányából a földszint + 2 emelet irányába. Az itt kiépített két szinten kerülnek elhelyezésre a nagyobb méretű földrajz-biológia és
fizika-kémia szaktantermek, valamint a kisebb helyigényű technika szaktanterem. A második emelet a lépcső és a lift továbbépítésével
akadálymentesíthető a mozgásukban korlátozottak számára. A szaktantermekhez tartozó szertárak a meglévő tetőtérben az egyik tanterem
megosztásával alakíthatók ki. Az így elveszett tantermi funkció a bővítmény második emeletén kerül visszapótlásra.
A keleti szárny emeleti bővítményében kap helyet az Ének-zene-dráma-rajz szaktanterem a hozzá tartozó szertárral és az 50 fő női és 80 fő férfi
létszámra méretezett vizesblokk, amely az intézmény szociális helyiségeire vonatkozó hiányosságait kezeli. Itt egy külön tanári wc is kialakításra
kerül. Innen a keleti szárny folyosójáról lehet kijutni az étkező járható zöldtetőként kialakított lapos tetejére, amely lehetőséget kínál az óraközi
szünetekben a diákok tartózkodására vagy különleges pedagógiai programok (szabadtéri órák, szakkörök) lebonyolítására. A keleti szárnyban új
lépcsőház kerül kiépítésre, amely lerövidíti az épületben való közlekedést, az étkezőhöz való lejutást. A meglévő épületben több helyen kell
átalakításokat végezni a meglévő funkcionális kapcsolatok racionalizálása érdekében. Emellett a működő gépészeti és elektromos rendszereket is
alkalmassá kell tenni a bővítéshez való kapcsolatra. Az iskolaudvaron ki kell építeni a szükséges többlet parkoló kapacitást. Vízáteresztő burkolattal
ellátott felületeket is létre kell hozni, melyek egyrészt sportolási lehetőséget biztosítanak, másrészt szüneti tartózkodásra szolgálnak.

2

Projekt azonosító

EFOP-4.1.2-17-2017-00021

EFOP-4.1.2-17-2017-00022

EFOP-4.1.3-17-2017-00003

Intézmény

Kodolányi János Német Nemzetiségi Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola

Pellérdi Általános Iskola

Szilvási Általános Iskola

Támogatás
összege:

466 939 145 Ft

A fejlesztés során 6 db, egyenként 20 fő befogadására alkalmas tanterem, egy sporttevékenységre és egyéb iskolai rendezvény megtartására
alkalmas terem kerül megvalósításra a szükséges öltözőkkel és szertárral. Az osztálytermekbe tanulói és tanári asztalokat és székeket, filctollas
táblát, interaktív tantermi csomagot (interaktív tábla, projektor, laptop), faliújságnak alkalmas kitűző táblát, szekrényt és polcot, lejátszót, a
technikai eszközök elhelyezésére alkalmas multimédiás asztalt terveztünk. Tantermi egyéb kiegészítők: falióra, hulladékedény, függöny,
szemléltetőeszközök, CD-lejátszó. A folyosókat öltözőszekrényekkel láttuk el.
A tornateremhez tartozó öltözőkbe öltözői padokat terveztünk, a tornaterembe sporteszközöket, mobil színpadot, rakásolható székeket az egyéb
rendezvényekhez. Sporttev: tanári asztalok, székek, polcok, fali-és kitűzőtábla. A tervezett fejlesztés során az intézmény biztosítani kívánja a
művészetoktatáshoz kapcsolódó nagyobb létszámú próbák, bemutatók, koncertek megtartásának feltételeit. Emellett ki kell alakítani azokat a
hiányzó csoporttermeket, melyek a napi általános oktatási feladatok elvégzéséhez nélkülözhetetlenek.
A fejlesztés az épület bővítésével valósítható meg, melynek alapvető feltétele, hogy a 42/2 és 43 helyrajzi számú szomszédos ingatlanokat az iskola
telkéhez lehessen csatolni. Emellett szükséges a gépjárművel történő megközelítést biztosító keleti teleksáv státuszának rendezése a 46/1 és 46/2
helyrajzi számú területek teljes mélységében. A tervezett bővítmény az épülettől délre, a jelenlegi parkolófelület helyének igénybe vételével
alakítható ki. A nagyterem a bővítmény alsó szintjén kap helyet, padlószintje a tér nagyobb belmagasság igénye miatt lesüllyesztésre kerül.
Előterének megközelítése az emeleti szintről lépcsővel lehetséges, de az iskolaudvar felől külső kapcsolattal is rendelkezik. A nagyteremhez
kapcsolódó szertárban helyezhetők el a nézőtér berendezéséhez szükséges székek és a mobilszínpad. Az emeleti szinten kialakítható a szükséges 6
db csoportterem, egy kétnemű wc csoport, illetve azok az öltözők melyek például táncos rendezvények esetén ki tudják szolgálni a nagytermet. A
meglévő épületben kisebb átalakítás történik, meglévő kistermek összevonásával tanári szoba kerül kialakításra. Emellett a működő gépészeti és
elektromos rendszereket is alkalmassá kell tenni a bővítéshez való kapcsolatra. A fejlesztés részeként jelentős mértékben átalakul az iskolaudvar.
Ennek keretében át kell helyezni a parkolót, rendezett szüneti udvart és zöldfelületeket kell kialakítani. Rugalmas vízáteresztő burkolattal ellátott
felületeket is létrehozására is sor kerül, melyek egyrészt sportolási lehetőséget biztosítanak, másrészt szüneti tartózkodásra szolgálnak.

547 393 780 Ft

Az „Iskola 2020” program keretében megnövekedő tanulói létszámból adódóan a felső tagozaton párhuzamos osztályokban történő tanítással
nyílik lehetőség az intézményben a hátránykompenzációt biztosító oktatás megvalósítására, mely a feladatellátási hely infra- és szuprastrukturális
fejlesztésének indokoltságát támasztja alá. Az új épületszárnnyal való bővülés magával vonja a kialakításra kerülő helyiségek eszközfelszerelési
igényét. Az oktatás alapfunkcióinak ellátása tantermi és az idegen nyelvek oktatására alkalmas csoportbontásos termek kialakítását igényli, melyek
legfontosabb felszerelései – a berendezési tárgyakon (padok, székek, táblák, asztalok, tárolószekrényeken) kívül – a projektorral összekötött
interaktív táblák. Intézményünk hátránykompenzációt előtérbe helyező pedagógiai szemlélete akkor tud teljes körű megtámogatást elérni, ha a
más településről érkező tanulók utaztatását gyorsan és biztonságosan tudjuk a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű családok gyermekei
számára biztosítani. Fekvésünkből és a közúthálózat sugaras jellegéből adódóan a befogadást, a tanulók iskolába járatását 2 iskolabusz
működtetésével lehet megvalósítani. A mostani, minden igényt kielégítő bővítési program a következő: 2 szaktanterem szertárral, 4 idegen nyelvi
labor, fejlesztő szoba, tanári szoba öltöző-teakonyhával és irattárral, új gyermek és tanári vizesblokkok, ebédlő 80 fő számára, 80 adagos melegítő
konyha, tankonyha 10 tanuló részére, karbantartó műhely-kazánház, és raktár. A fejlesztés a tantermi szárnyhoz kapcsolódik nyugati irányban. A
kétszintes fűrészfogas tantermi szárny két egységgel növekszik, és ehhez simul hozzá a park felé néző egyszintes lapostetős tömeg. A községháza
felől érkezve új bejáratot terveztünk, melyen keresztül az ebédlőbe jutunk. Az ebédlő többfunkciós térként használható, ahonnan az összes
további új funkcionális egység elérhető. A közlekedő sávban egy új egyenes karú lépcsőt helyeztünk el. Az iskolaudvarban a felújítással (zöldfelület
és burkolt összesen) érintett terület nagysága 3447 nm! Ennek ~80% zöldfelületet érint.

24 766 984 Ft

A projekt közvetlen célja a jelenleg nagyon rossz állapotban lévő aszfaltos sportpálya átalakítása öntött gumi multifunkciós sportpályára. A
Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya 2016. november 8-án írt levelében (melyet a pályázathoz is
csatoltunk) kifogásolta, hogy „a sportpálya kavicszúzalékos bitumen burkolata töredezett, hézagos, a repedések mentén felpúposodott, fűcsomók
láthatók több repedésben.” Felszólította az iskolát a szabálytanság megszüntetésére, és hatósági eljárást helyezett kilátásba. A fejlesztés során
nemcsak az infrastruktúrára koncentráltunk, hanem a szakmai program színvonalának növelésére is (mindennapos testnevelés megvalósítása).
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EFOP-4.1.3-17-2017-00005

EFOP-4.1.3-17-2017-00009

EFOP-4.1.3-17-2017-00010

EFOP-4.1.3-17-2017-00012

Intézmény

Pécsi Meszesi Általános Iskola Vasas-Hirdi Általános
Iskolája

Pécsi Belvárosi Általános Iskola

Pécs Janus Pannonius Gimnázium

Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium

Támogatás
összege:

44 243 180 Ft

A projekt közvetlen célja a jelenleg nagyon rossz állapotban lévő aszfaltos sportpálya felújítása, amely töredezett felülete miatt rendkívül
balesetveszélyes. Továbbá, mivel Pécs-Vasas egy egykori bányásztelepülés, az iskola épületét régen szénnel fűtötték, ami közel volt és olcsó
energiaellátást jelentett. A füstelvezetést biztosító hatalmas kémény azóta is az iskola udvarán éktelenkedik. Mivel funkció nélküli, és mára
életveszélyes állapotban van (hullik róla az építési törmelék), ezért körbe lett kerítve, de elbontására eddig nem volt pénz. Jelen pályázati forrásból
tervezzük az életveszélyes kéményt elbontani, és a helyén egy street ball pályát kialakítani, ami kosárlabdán kívül alkalmas lenne röplabda és
tollaslabda játékra is. Szintén régi probléma, hogy az iskola lapostető szerkezete elavult, több helyen beázik. A főépületet a probléma jelenleg nem
érinti, de a konyha, az udvari épület és a porta esetében a tetőszigetelés nem várattathat tovább magára.

142 671 522 Ft

A projekt közvetlen célja a Pécsi Belvárosi Általános Iskola korszerűsítése:
Sportpálya és lelátó felújítása, játszóudvar térkő burkolatának cseréje és zöldsávok felújítása, sorompó telepítése, homlokzati nyílászárók cseréje,
sorompó telepítése, homlokzati nyílászárók cseréje.

45 035 970 Ft

A projekt közvetlen célja a jelenlegi színházterem 3 részre osztása, amelyben helyet kap 2 db tanterem és a tanári szoba bővítménye. Jelen projekt
célja, a főépületben található tanáriból az átjutás biztosítása a melléképületbe található színházterembe. Ehhez tűzgátló ajtó kerül beépítésre, és a
2 épület közötti szintkülönbség áthidalására lépcső kialakítása. A melléképületben található színházterem jelenleg is tanteremként van
berendezve, nyelvoktatás történik benne, a hatalmas tér elkülönítése azonban csak ideiglenes üvegajtófallal történt meg. A színháztermet
szeretnénk 3 részre osztani, amelyben helyet kapna a jelenleg nagyon zsúfolt és szűk tanári szoba bővítménye, valamint 2 db tanterem. Ehhez új
válaszfalak és a 2 tanterem közé egy hatalmas harmonika rendszerű mozgatható ajtó kerül beépítésre, amelyre azért van szükség, hogy a termek
összenyithatóak legyenek, és közösségi térként is használni tudjuk iskolai rendezvények, szülői értekezletek, stb. esetén. A helyiségekbe festés, az
áramkörök rendezése és beépített szekrények elhelyezése is szükséges. Ezen kívül a melléképületben található vizesblokkot fel szeretnénk újítani.

44 018 356 Ft

A projekt közvetlen célja a Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium épületeinél keletkezett legfontosabb problémák megoldása, amelyek ellehetetlenítik a
megfelelő színvonalú oktatást. A tornacsarnok északi fala, teljesen átázott, hullik róla a vakolat, ami nem esztétikus és rendkívül balesetveszélyes,
emiatt felújítása és szigetelése szükséges. A másik jelentős probléma, hogy a gimnázium aulája felett található lapostető beázik, szigetelése
szükséges. Ezen kívül a rendkívül rossz állapotban lévő vizesblokkokat szeretnénk felújítani. A tervezett tornacsarnok felújítás egyébként nemcsak
a balesetveszély megszüntetését szolgálja, hanem hozzájárul a mindennapos testnevelés megvalósításához.

90 996 935 Ft

A projekt közvetlen célja a Pécsi Hajnóczy József Kollégium 2 db épületének infrastrukturális fejlesztése. A székhelyintézmény a Türr István utcában
található, míg a tagintézmény a Kodály Zoltán utcában, a pályázatból mindkét épületet fel szeretnénk újítani.
A Türr utcai székhelyintézmény épületében felújítani tervezzük a vizesblokkot, és kicserélni a rossz állapotban lévő homlokzati nyílászárókat. A
Kodály utcai tagintézmény épületében szintén a homlokzati nyílászárók egy része kerül kicserélésre. Ezen kívül a déli főbejárat előtti töredezett és
balesetveszélyes lépcsőrendszert szeretnénk felújítani, új burkolattal ellátni és akadálymentesíteni. Ebben az épületben is felújításra kerülnének a
vizesblokkok, valamint a gépészeti rendszer, mivel a dugulások rendszeres problémát okoznak. Ezen kívül a hatalmas ebédlőből leválasztanánk egy
részt, amely közösségi térként szolgálna, mivel ilyennel eddig a kollégium nem rendelkezett. A pályázat célja ezáltal a megfelelő tanulási és
kollégiumi környezet kialakítása, energetikai korszerűsítés (amely hozzájárul az olcsóbb és környezetbarátabb fenntartáshoz), valamint közvetlen
balesetveszély (töredezett lépcsőrendszer) megszüntetése.

EFOP-4.1.3-17-2017-00013

Pécsi Hajnóczy József Kollégium

EFOP-4.1.3-17-2017-00014

Liszt Ferenc Német Nemzetségi Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola

47 891 364 Ft

A projekt közvetlen célja a mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális
fejlesztése. Azon belül egy teljesen új építésű, 300 m2-es, gumiburkolatú kültéri sportpálya építése, mivel az iskola jelenleg csak tornacsarnokkal
rendelkezik, kültéri sportpályával viszont nem.

EFOP-4.1.3-17-2017-00029

Pécsi Bánki Donát Utcai Általános Iskola;
Pécsi Köztársaság Téri Általános Iskola

123 103 284 Ft

A projekt közvetlen célja a Pécsen található Mecsekaljai Általános Iskola székhelyintézményének (Bánki Donát Utcai Általános Iskola), valamint az
egyik tagintézményének (Köztáraság Téri Általános Iskola) korszerűsítése.
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EFOP-4.1.3-17-2017-00039

Intézmény

Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola,
Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola
(székhelyintézmény) ;
Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola,
Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola
Pogányi Általános Iskolája

Támogatás
összege:

110 551 463 Ft

A projekt közvetlen célja Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola székhelyintézménye
esetében a kollégiumi vizesblokkok és 2 db tanulószoba nyílászáróinak cseréje, valamint a helyiségek festése. Ezen kívül széleskörű
eszközbeszerzés bútorokkal, informatikai eszközökkel. A támogatási kérelem másik fontos eleme, hogy a székhelyintézményhez tartozó 1. és 2.
számú általános iskola épületeinek lapostető szerkezete elavult, több helyen beázik. A probléma régóta jelen van mindkét épületnél, mivel egy
korábbi munkálat során a teljes tetőréteg átázott, azóta nem tud kiszáradni, ami miatt a teljes tetőszerkezet beomolhat egy statikai vélemény
alapján. A problémát a korábbi működtető (Pécs M.J.V. Önkormányzata) forráshiány miatt megoldani nem tudta, de a balesetveszély miatt a
szigetelés nem várattathat tovább magára. További cél a tagintézmény Pogányi Általános Iskola tetőterében tanterem kialakítása a kapcsolódó
építőmesteri, elektromos és gépészeti munkákkal, valamint további tantermek és a tanári szoba felújítása.

EFOP-4.1.3-17-2017-00056

Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános Iskola

22 976 686 Ft

A projekt közvetlen célja a hidasi Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése. Azon belül a szennyvízelvezető
rendszer felújítása, az épületen kívüli szennyvízvezeték kiváltása az épület falától a befogadó gerincvezetékig aknákkal, földmunkával kompletten,
valamint az épületen belüli, épület alatt levő szennyvízvezeték tisztítása. További cél a fürdő/vizesblokk felújítása, és a tantermek festése. A
nyílászárók közül az ajtók cserélésre kerülnek, míg az ablakok felújításra. Ezen belül gumi tömítés, sérült üvegek, vasalatok, zárak cseréje és
javítása, csukódások-záródások passzítása, beállítása, a nagyon rossz állapotú ablakok lefixálása, a sérült fa részek pótlása.

EFOP-4.1.3-17-2017-00075

Berkesdi Fekete István Általános Iskola

21 636 177 Ft

A projekt közvetlen célja a Berkesdi Fekete István Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése. Azon belül az informatika terem műanyag
padlójának cseréje parkettára, és teljes körű villamos felújítás. A bejárati ajtók korszerűsítése és akadálymentesítéssé tétele. Ezen kívül a tetőtér
bádog lemezének cseréje, esőzések alkalmával ugyanis az aula beázik, ennek megszüntetése szükséges

32 108 079 Ft

A projekt közvetlen célja a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium infrastrukturális fejlesztése. ezések, burkolatok, válaszfalak és
aljzatbeton bontása. Új válaszfalak, oldalfalvakolatok, lejtést adó aljzatbeton, üzemi- és használati víz elleni kenhető szigetelés, padló- és
falburkolatok, belső nyílászárók készítése. Új szennyvíz és ivóvíz vezeték kiépítése. Szaniterek, vizes berendezési tárgyak elhelyezése kompletten. A
régi légtechnikai berendezések elbontása, majd új, korszerű hővisszanyerős légtechnikai rendszer kiépítése. Új szennyvíz gerincvezeték elhelyezése
a közlekedőben, padlóbontással, új padló rétegrend kialakításával. Ezen kívül tanterem festés és az épület keleti oldalán akadálymentes rámpa
építése, korláttal együtt.

EFOP-4.1.3-17-2017-00186

Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium
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