Béri Balog Ádám Általános Iskola korszerű közoktatási intézménnyé
történő átalakítása, fejlesztése az energiatakarékosság tükrében

Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása a „Béri Balog Ádám
Általános Iskola korszerű közoktatási intézménnyé történő átalakítása, fejlesztése az
energiatakarékosság tükrében„ című pályázatát az Új Széchenyi Terv Nyugat-dunántúli
Operatív Programjának keretében ítélte a Közreműködő Szervezet támogatásra
érdemesnek. A Közreműködő Szervezet kezdetben a VÁTI Nonprofit Kft. (9400 Sopron,
Verő J. u. 1.), majd a MAG Zrt. lett.
Kedvezményezett:
Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása, 9730 Kőszeg, Kossuth
Lajos utca 15. Tel: 94/561-547 Email: kozbeszerzes@koszegikisterseg.hu Internet:
www.koszegikisterseg.hu
Közreműködő szervezet:
MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt., 1139 Budapest, Váci út 81-83. Tel: +36
40/200-617 Email: info@magzrt.hu Internet: www.magzrt.hu

A projekt elszámolható összköltsége: 222 862 501 Ft
Megítélt támogatás összege: 200 576 251 Ft
Saját forrás: 13 503 779 Ft
EU Önerő Támogatás: 8 782 471 Ft
Előzmények:
A Béri Balog Ádám Általános Iskola épülete az 1980-as években épült, azóta felújításra,
karbantartásra csak a legszükségesebb mértékben került sor. Az iskola nevelő-oktató
tevékenységéhez, a felvállalt feladatokhoz, létszámához viszonyítva, nem megfelelőek az
iskola helyiségei.
Projekt összefoglalása:
A projekt során az épületek felújítására, korszerűsítésére, egy 345m2-es új épület
építésére, valamint kültéri fejlesztésekre kerül sor. Kialakításra kerül egy új
csoportszoba, fejlesztő szoba, könyvtár, akadálymentesített mellékhelyiség, szertárak, és

egy új többfunkciós terem, külön vizesblokkal, ruhatárral. A felújítás során kicserélik a
nyílászárókat, sor kerül a homlokzat hőszigetelésére, vakolására, színezésére és lábazat
készítésére, a padlástér hőszigetelésére. Kialakításra kerül 53 db normál és 2
mozgáskorlátozott parkoló, rámpa és járda a bejárathoz. Megtörténik az épület teljes
infokommunikációs
akadálymentesítése.
A
fejlesztés
során
energiatakarékos,
környezetbarát technológiák alkalmazására kerül sor, mivel az iskola melegvíz-ellátását
sík kollektoros rendszer fogja segíteni, így csökken az iskola hagyományos
energiaszükséglete. Az újonnan kialakított helyiségekbe a projektnek köszönhetően új
eszközök és bútorok is beszerzésre kerülnek, ezzel biztosítva a tanulók oktatási-nevelési
feltételeinek magasabb színvonalát, az egészséges és biztonságos környezetet.
A beruházás 90%-os támogatással, több, mint 200 millió forintos európai uniós
támogatásból valósul meg. A 10%-os önerő biztosítására a Kőszegi Kistérségi Társulás
4%-os önerő támogatást nyert, a fennmaradó 6%-ot Kőszeg Város Önkormányzata, mint
az épület tulajdonosa biztosítja.

