Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat
az EFOP-3.9.2-16-2017-00019 azonosítószámú „Humán kapacitások fejlesztése a
Jászapáti járásban” – című projekt keretében

ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOT HIRDET
HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK SZÁMÁRA (16-23 év között)
A pályázaton részt vehet: aki középiskolai tanulmányait végzi vagy tanulói jogviszonnyal rendelkező
egyetemi / főiskolai hallgató és a 2017-2018-as tanévben lezárt bizonyítvánnyal rendelkezik.
Pályázati feltételek:

• magyar állampolgárság
• 16 – 23 év közötti életkor
• állandó bejelentett jászalsószentgyörgyi lakóhely
• szociálisan hátrányos helyzet

Előnyt jelent:

• 4,00 tanulmányi átlageredmény (magatartás és szorgalom jegy nélkül)

Nem pályázhat az a tanuló: • akinek a bizonyítványában elégtelen osztályzat szerepel,
• fegyelmi intézkedés van folyamatban ellene
• ha egyéb pályázati támogatásban, ösztöndíjban részesül
Az ösztöndíj összege: 30 000 Ft/hónap
Az összeg folyósításának időtartama: 5 hónap (2018. szeptember 1.- 2019. január 31.)
Az ösztöndíj vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, amely minden hónap 15. napjáig kerül átutalásra a
tanuló bankszámlájára. (Amennyiben nyertes pályázó, szükséges bankszámlát nyitnia.)
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 5. szerda, 16.00 óra
A pályázathoz csatolni kell:
- kiskorú esetén a törvényes képviselő által aláírt pályázati adatlapot,
- az előző félévi tanulmányi eredményről kiállított hitelesített napló vagy bizonyítvány másolatot,
- a tanulói jogviszony igazolását,
- a hátrányos helyzetről szóló igazolást,
- igazolást a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó nettó jövedelméről,
- a tanuló lakcímkártyájának másolatát,
- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy egyéb más forrásból ösztöndíjban nem részesül
A hiányosan vagy határidőn túl benyújtott pályázatok elutasításra kerülnek, hiánypótlásra nincs lehetőség!
A pályázó pályázata benyújtásával egyidejűleg büntetőjogi felelősséget vállal az általa közölt adatok
valóságtartalmáért.
A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a pályázatot kiíró Jászalsószentgyörgy Községi
Önkormányzat nyilvántartásba vegye és a jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt
kezelje.
A pályázatokat a támogatás elbírálása céljából a Képviselő-testület által létrehozott 3 fős ad hoc bizottság
végzi. A benyújtott pályázatok elbírálásának határideje: 2018. szeptember 8.
A pályázatokat leadásának módja: személyesen, zárt borítékban a Polgármesteri Hivatal titkárságára
(Fő út 53/a.) Sopronyi Kitti ügyintézőnek.
A borítékra kérjük ráírni: „EFOP-3.9.2 ösztöndíjpályázat 16-23 közötti korosztály számára”
Jászalsószentgyörgy, 2018. augusztus 15.
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