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Eger Önkormányzata az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap társfinanszírozásával valósítja meg a közoktatás térségi sajátosságaihoz 
igazodó szervezés- és infrastrukturális fejlesztését a Szilágyi Erzsébet Gimnázium 
Kollégiumában. A projekt az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-magyarországi 
Operatív Program ÉMOP-4.3.1/2/2F-2f-2011-0001 támogatási rendszere keretében 
210 249 788 Ft összegű támogatásban részesült, amelyhez az Önkormányzat 10,01% 
pályázati önerőt és emellett jelentős többlet önerőt is biztosít.
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A 233 636 835 Ft összértékű beruházás keretén belül a kollégiumot a mai kor követelményeinek 
megfelelően alakítja át a Bástya Építész Kft. tervei alapján a nyertes kivitelező a Prím Építő Kft.

A felújítás keretében fejlesztik, korszerűsítik a kollégium nevelés-oktatáshoz kapcsolódó 
infrastrukturáját, átalakítják az épület energetikai rendszerét, térelhatároló szerkezeteit. A kivite-
lezési munka részeként felújítátják az épület gépészeti- és elektromos rendszerét, hőszigetelik az 
ingatlant, kicserélik a nyílászárókat és napelemeket telepítenek a tetőre. A két épületrész földszinti 
összeköttetésénél egy portaegységet építenek, megszépítik és a szabadidő hasznos eltöltésére alkal-
massá teszik az udvar. Fentieken túl megvalósul a kollégium hazai és európai előírásoknak megfelelő, 
komplex akadálymentesítése, így azt mozgáskorlátozottak és látássérültek is gond nélkül használhat-
ják. Az iskola ingatlanán található szabadtéri sportpálya új burkolatot és világítást kap.

A fejlesztés 330 tanulót és 24 intézményi dolgozót érint közvetlenül. A korszerű képzés feltételeinek 
megteremtését a projekt eszközbeszerzési programmal segíti elő. Ez hozzájárul a legújabb peda-
gógiai módszerek elterjedéséhez és lehetővé teszi a kompetenciafejlesztéshez igazított tananyagok 
elérését, napi szintű használatát. A beruházás az eszközbeszerzéssel támogatja a diákok kulcskom-
petenciáinak – zenei, életviteli, nyelvi készségeinek – fejlesztését.

A 2009-ben benyújtott pályázatot annak ellenére valósítja meg Eger Önkormányzata, hogy 2013. 
január 1-jétől az intézmény immár a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerületének 
fenntartásába került. A Szilágyi Gimnázium további működtetését a város önkormányzata vállalta 
magára. A beruházás műszaki átadása 2013 augusztusára várható.


