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Az Új Széchenyi Terv keretében, Európai Uniós támogatási forrásból, Erdei Iskolai Infrastruktúra
fejlesztésre nyert 34,5 millió forint támogatást a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. a KEOP – 3.3 0/09 jelű
pályázati kiíráson.
A nettó 38 millió forintos összköltségvetést meghaladó beruházásból megújul az erdei iskolának otthont
adó épület, és lehetőség lesz számos új eszköz beszerzésére is.
A már több mint 15 éves múlttal rendelkező Ravazdi Erdei Iskolai Oktatóközpontot az országban egyedülálló
módon egy erdőgazdaság és egy felsőoktatási intézmény közösen hozta létre, és azóta is közösen működteti.
Az Erdőgazdaság fő feladata az infrastruktúra és a szakmai háttér biztosítása, míg a Nyugat Magyarországi
Egyetem az oktatás színvonalát garantálja.
Az elnyert nettó 34,5 millió forintos uniós pályázati forrásból megvalósul az erdei iskolai szálláshelynek és az
erdészettörténeti múzeumnak otthont adó épület vízszigetelése, valamint a régi korszerűtlen ablakok cseréje.
Kialakításra kerül egy a mozgáskorlátozottak számára is alkalmas fürdőszoba. Megvalósulhat az egész épület
festése, valamint a fűtéskorszerűsítés. A használati meleg víz előállítására napkollektorok kerülnek felszerelésre.
A pályázati forrás lehetőséget ad az eszközállomány fejlesztésére is. Számos laboratóriumi eszköz, az erdei, a
tantermi foglalkozásokhoz szükséges technikai és szemléltető eszköz, valamint bútor beszerzésére kerülhet sor.
Ebből a forrásból elkészülhet a régóta tervezett, de anyagi forrás hiányában eddig nem megvalósítható,
fazekasipari égetőkemence is.
A materiális jellegű fejlesztéseken túl, a támogatás az oktatásban részt vevők továbbképzését is szolgálja (erdei
iskolai tanulásszervezés valamint gyógynövény-ismereti tanfolyamok), továbbá egy erdei iskolai munkafüzet
kinyomtatására is fedezetet nyújt.
Bízunk benne, hogy a pályázati célok megvalósításával az erdei iskola minden tekintetben meg tud felelni a 21.
század kihívásainak.
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