Pályázati kiírás
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel
kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a 2015/2016. tanév
második és a 2016/2017.tanév első félévére vonatkozóan.
A pályázatokat két kategóriában lehet benyújtani:
„A” típusú pályázat

‐ azok a taktaharkányi lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű főiskolai, egyetemi hallgatók,
akik felsőoktatási intézményben, teljes idejű (nappali tagozat) alapképzésben, mesterképzésben vagy
felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Az ösztöndíjra pályázhatnak azok a hallgatók is,
akiknek a pályázat időpontjában hallgatói jogviszonyuk szünetel, de a 2015/2016. tanév második
félévében már aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek.
‐ Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2015. szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét
megkezdő hallgatók is.
„B” típusú pályázat

‐ azok a taktaharkányi lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok, akik a 2015/2016‐ös
tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező,
felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek
‐ és a 2016/2017. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali
tagozatos) alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak
részt venni.
Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki :
- középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz részt,
- A Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója,
- doktori (PhD) képzésben vesz részt,
- külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.
A hallgatók az adatok rögzítését 2015.október 5.‐től kezdhetik meg.
A pályázatbeadáshoz pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx.
Azon 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 regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói
részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a
Szociális Szolgáltató Központnál (Honvéd u. 32.) kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a
pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes!
Amennyiben a mellékletek hiányoznak, a pályázat érvénytelen!
Kötelező mellékletek:
‐ A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony‐igazolás a 2015/2016. tanév első
félévéről.
‐ Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának
határideje: 2015. november 9.
(A később leadott, hiányos pályázatok érvénytelenek!)
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2015. december 7‐ig!

Bővebb információk:
www.emet.gov.hu/bursa‐hungarica

