PÁLYÁZATI FELHÍVÁS FELSŐOKTATÁSI HALLGATÓK
ÖSZTÖNDÍJ PROGRAMJÁBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE
Vésztő Város Önkormányzata a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben”
EFOP -1.5.3-16-2017-00113 kódszámú projekt keretében Ösztöndíjpályázatot ír ki
felsőoktatási hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók részére

1. A pályázat célja:
Vésztő Város Önkormányzata, mint konzorcium vezető partner a Bélmegyer, Körösladány,
Körösújfalu, Szeghalom vagy Vésztő településen élő, azon felsőoktatási hallgatói jogviszonnyal
rendelkező hallgatóknak kíván ösztöndíjat biztosítani, akik majdani végzettségük és képzettségük
alapján a humán közszolgáltatásban tudnak elhelyezkedni.

2. Az ösztöndíjban részesítés feltételei
Vésztő Város Önkormányzata, mint konzorcium vezető partner kérelem alapján ösztöndíjban részesíti
a lentebb meghatározott számú, felsőfokú képesítést adó vagy végzettséget szerző,a Bélmegyer,
Körösladány, Körösújfalu, Szeghalom vagy Vésztő településen állandó lakcímmel ennek hiányában
tartózkodási hellyel rendelkező személyt, aki
o
o
o
o
o

felvételt nyert felsőfokú szakmai képesítést vagy végzettséget adó képzésre
hallgatói jogviszonya aktív
a tanulmányait 2020. júniusáig befejezi
a köznevelés, közművelődés, egészségügy és szociális területen kíván felsőfokú
végzettséget szerezni
vállalja, hogy a hatóterületen lévő intézménnyel munkaviszonyra irányuló jogviszonyt
létesít

Az ösztöndíj megállapításánál előnyben részesül az a személy aki:
• első felsőfokú képesítést, vagy végzettséget kíván megszerezni;
• a kérelem benyújtásának évében legalább 1 éves munkaviszonnyal rendelkezik a
konzorciumi tag által fenntartott humán közszolgáltatást nyújtó szervezetnél.
A beérkezett kérelmek alapján a pályázat kiírója ösztöndíjban részesíti, a fentebb meghatározott
kritériumoknak megfelelőjelentkezőket az alábbi létszámkeretek mentén:
Felsőfokú szakmai képesítést adó vagy végzettséget szerzőkesetében: 6 fő
A támogatás kérelem alapján nyerhető el, a támogatás több egymást követő tanévben is kérhető.

3. Az ösztöndíj folyósítás időtartama és összege
Az ösztöndíjat hónapra kell megállapítani. Ösztöndíjra azon hónapokra jogosult a jelentkező, mely
hónapokban oktatáson vesz részt.
Az ösztöndíjmegállapításának legkorábbi időpontja: 2018. február 1. és folyósításának legkésőbbi
időpontja a felsőfokú képesítés megszerzésének hónapjának utolsó napja.
Az ösztöndíj összege felsőfokú szakmai képesítést vagy végzettséget adó nappali/levelező/esti
tagozaton egyaránt havonta 100.000 Ft
A megállapított ösztöndíjat az önkormányzat a jelentkező által megadott számlaszámra folyósítja a
képzési időszakhoz igazodóan az alábbiak szerint:
• a félév megkezdését követő hó 15. napjáig, havonta rendszeresen, 2018-ban első alkalommal
április 15. napjáig.
Az ösztöndíj folyósítása megszűnik, ha az ösztöndíjban részesülő hallgatói jogviszonya passzívvá
válik és/vagy a projekt hatóterületén lakcíme/tartózkodási helye megszűnik. Ebben az esetben a már
kifizetett ösztöndíjat a jelentkezőnek időarányosan meg kell téríteni, igazodva az utolsó kifizetés és a
megszűnési ok felmerülési közti időhöz.
4. A pályázatok benyújtásának módja
A pályázatot papíralapon a jelen felhívás mellékletét képező pályázati adatlap kitöltésével postai úton
vagy személyesen Vésztő Város Önkormányzatának (5530 Vésztő, Kossuth u. 62.) címezvekell
benyújtani.
5. A személyes tájékoztatás módja
A pályázati kiírásról bővebb tájékoztatás kérhető:Gombos Orsolya (szakmai vezető) Email:
vesztoefop153@gmail.com
6. A pályázat benyújtásának határideje
A pályázatok beérkezési határideje: 2018. év március hónap 19. napjától folyamatosan
7. A pályázat kötelező mellékletei:
•
•
•

30 napnál nem régebbi felsőoktatási intézmény igazolása fennálló hallgatói jogviszonyról;
amennyiben van, korábbi felsőfokú képesítést, végzettséget igazoló oklevél másolata;
amennyiben munkaviszonnyal rendelkezik, munkáltató által kiállított 30 napnál nem régebbi
munkáltatói igazolás

8. A pályázatok elbírálása
Az ösztöndíjak elbírálásárólVésztő Város Polgármestere dönta kérelem benyújtását követő 15 napon
belül. A döntés előtt be kell szerezni az ösztöndíj igénylő lakóhelye szerint illetékes konzorciumi tag
települési önkormányzat polgármesterének véleményét.
9. Az elbírálás határideje
A pályázat benyújtását követő 15 napon belül.
10. Értesítés a pályázati döntésről
A döntéshozó a meghozott döntéséről 8 napon belül írásban értesíti a pályázókat.

