Arnót Község Önkormányzata a Emberi Erőforrások Minisztériumával
együttműködve ezennel kiírja a 2018. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatokat :
- „A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
felsőoktatási hallgatók számára a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. tanév első
félévére vonatkozóan
A pályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben
(felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend),
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és
szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú,
illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
- „B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára
A pályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos
szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem
nyert érettségizettek;
és a 2017/2018. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali
munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan
képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2018. évi felvételi
eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a
2018/2019. tanévben ténylegesen megkezdik.
Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.
Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki:
-

a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos és szerződéses
állományú hallgatója

-

doktori (PhD) képzésben vesz részt
kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési
Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció
szükséges, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx.
A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a pályázók részére.

A Képviselő-testület döntése alapján az a pályázó részesül 5.000,-Ft/hó támogatásban,
akinek:
családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 300%-át, 85.500,-Ft-ot.
A pályázatot - a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat –Arnót község
Polgármesteri Hivatalánál kell benyújtani a kinyomtatott pályázati űrlapot aláírva a
kötelező mellékletekkel ( Jövedelem nyilatkozat, hallgatói jogviszony-igazolás, igazolás a
pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről ).
Ügyfélfogadási idő:

Hétfőn
8-13 óráig,
Szerdán 13-1630 óráig,
Pénteken 8-13 óráig.

A pályázat benyújtási határideje: 2017. november 7.
Arnót, 2017.09.22.
dr. Üveges István
polgármester

