Pályázati kiírás

Adorjánháza Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások
Minisztériumával együttműködve kiírja 2014. évre a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók
számára a 2013/2014. tanév második és a 2014/2015. tanév első félévére
vonatkozóan

A pályázók köre:
Az „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási
intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos)
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és
szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy
felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2013 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét
megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2014 őszén már
nem áll fenn, úgy a 2014/2015. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya
a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának
feltétele, hogy a 2013/2014. tanév második félévére a hallgató már beiratkozzon a
felsőoktatási intézménybe.
A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű (a 2013/2014. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló
középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe
felvételt még nem nyert, érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a 2014/2015. tanévtől
kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és
szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy
felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2014ben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2014/2015.
tanévben ténylegesen megkezdik.
A pályázat kötelező mellékletei:
„A” típusú pályázat

a). A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2013/2014.
tanév első félévéről
b). Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó
jövedelméről.
„B” típusú pályázat
a). Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó
jövedelméről.

A pályázás rendjében jelentős változás történt, a pályázat beadásához az EPERBursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben,
már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában
léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.
A pályázói regisztrációt vagy belépést követően lehetséges a pályázati adatok
feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot
minden évben újra kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és
feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési
önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati
kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázat
benyújtásának rendjét tartalmazó dokumentáció átvehető a Csöglei Közös
Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadási időben.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. november 15.

Csögle, 2013. október 14.
Marton Dezső sk.
polgármester

