EFOP-1.5.3-16-2017-00028 jelű projekt
“Maradj Helyben!” Települési ösztöndíj fiatalok részére
Célja:
Az esélyegyenlőség növelése, felsőoktatásban tanuló fiatalok tanulmányainak segítése
ösztöndíj támogatással, térségben való letelepedésének elősegítése céljából.
Az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén pályázatot nyújthatnak be:
● Azok a tanulók, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül felsőoktatási intézményben
folytatnak tanulmányokat.
● Azok a 25 évet be nem töltött Baktalórántháza, Nyírjákó, Ófehértó, Ramocsaháza,
Rohod települések valamelyikén állandó lakóhellyel rendelkező tanulók, akiknek a
családi jogállása kiskorú, vagy nagykorú eltartott.
● Az ösztöndíjra való jogosultság szempontjából az ösztöndíj pályázat kiírását megelőző
év január 01. napján állandó lakóhellyel rendelkező pályázó minősül helyi lakosnak, aki
vállalja, hogy lakóhelyét, a támogatást követően minimum 3 évig fenntartja.
● Előnyben részesülnek azok a pályázók, akik az alábbi feltételeket teljesítik:
a) A térségben hiányszakmának minősülő szakterületen kezdi meg, vagy folytatja
tanulmányait
b) Hátrányos helyzetű (kisebbségi származás stb.)
● Az ösztöndíj utolsó alkalommal arra az tanévre/időszakra állapítható meg, amelyben a
pályázó a végzettséget megszerzi.
● Az egy főre eső családi jövedelem havonta nem haladja meg a bruttó minimálbér 70
százalékát. A nem a szülővel élő nagykorú tanuló szociális rászorultságát a külön élő
szülők tartási képessége, jövedelme, vagyona figyelembevételével kell vizsgálni.
● A tanuló legfeljebb egy alkalommal részesülhet támogatásban az EFOP-1.5.3. ösztöndíj
programból.
● A pályázatot űrlapon nyújtja be a megfelelő mellékletekkel együtt.
● Benyújtási határidő:2018.12.31.

Nem részesülhet ösztöndíjban:
● ha a támogatni kívánt tanévet ismétli,
● az előírt képzési időt túllépi, tanulmányi kötelezettségét nem teljesíti,
● a pályázat kiírása előtt a 25. életévét betöltötte,
● aki a támogatás folyósítását követő egy éven belül a térségben állandó lakóhelyét
megszünteti
Elnyerhető támogatás:
Összege: A pályázat alapján elnyerhető ösztöndíj egyösszegű támogatásból áll maximum:
200.000,- Ft/fő.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
A kifizetés feltétele: Az egyösszegű támogatás abban az esetben fizethető ki a pályázónak, ha
igazolja, hogy
a) felsőfokú oktatási intézménybe felvételt nyert és megkezdte a tanulmányait
A pályázat elbírálása:
1. A pályázatok mellékletekkel együtt történő benyújtása postai vagy személyes úton a
térségi Humán Fejlesztési Irodába történik (4561 Baktalórántháza, Köztársaság tér 16.
– Földszint)
2. A benyújtott pályázatok formai, tartalmi értékelése. Felelős: Humán Fejlesztési Iroda
szakmai vezetője
3. Döntés előkészítés. Felelős: Humán Fejlesztési Iroda szakmai vezetője
4. Döntés: a pályázatok benyújtási határidejét követő 15 napon belül.
5. Döntő bizottság: A pályázatot az öt település bizottság polgármesterei bírálja el.
Tagjai: Baktalórántháza, Nyírjákó, Ófehértó, Ramocsaháza, Rohod polgármesterei
(5 fő)
A támogatás folyósítása:
-

A támogató az elbírálást követő 15 napon belül a nyertes pályázó részére a

megítélt támogatási összeget a pályázó által megadott bankszámla számra átutalással
teljesíti.

A pályázathoz csatolandó mellékletek:
-

Lakcímkártya másolata

-

Tanulói jogviszony igazolása

-

Legmagasabb iskolai végzettséget igazoló dokumentumok

-

Hátrányos helyzetet igazoló dokumentum (határozat stb.)

-

Egy főre eső jövedelem megállapításához szükséges jövedelemigazolás
(pályázat benyújtását megelőző három havi átlag)

-

Egyéb a pályázat alátámasztására szolgáló dokumentum

Nyertes pályázat esetén, vállalás teljesítése:
-

A támogatásban részesülő tanuló, a támogatás megítélését követően,

lakcímkártya másolatának ismételt benyújtásával, köteles igazolni, hogy lakóhelyét a
támogatást követően minimum 3 évig fenntartotta. A kiutalt ösztöndíj visszafizetésre
kötelezett, ha határidőre nem történik meg a lakcímkártya bemutatása.
A pályázati adatlap elérhető:
-

EFOP-1.5.3 Humánszolgáltatási Iroda – 4561 Baktalórántháza Köztársaság tér

16. Földszint
-

www.baktaloranthaza.hu weboldalon

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítást nyújt:
-

Kondorné Nagy Ágnes humánszolgáltatási koordinátor

-

Tel.: 06-42-200-429

-

email: efop153bakta@gmail.com

ÖSZTÖNDÍJ IRÁNTI KÉRELEM
1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
Név:………………………………………………….Taj szám……………………………………….
Születési hely és idő:…………………………………………………………………………………..
Anyja leánykori neve…………………………………………………………………………………..
Lakcíme:……………………………………………………………………………………………….

2. Kérelmezővel közös háztartásban élők száma:………. fő

3. Kérelmezővel közös háztartásban élők személyi adatai:

Név

Születési hely, idő

Anyja neve

Taj száma

A kérelem indoklása:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

4. Vagyoni helyzet:
A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme
forintban:

A

B

C

A jövedelem típusa

Kérelmező

Kérelmezővel együtt élő közös háztartásban
élő további személyek

1. Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási
jogviszonyból származó
2. Társas és egyéni
vállalkozásból, őstermelői,
illetve szellemi és más
önálló tevékenységből
3.
Táppénz,
gyermekgondozási
támogatások
4. Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű
rendszeres
szociális ellátások
5. Önkormányzat, járási
hivatal
és
munkaügyi
szervek által
folyósított ellátások
6. Egyéb jövedelem
7. Összes jövedelem

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Dátum:.……………………………….

……………………….
Kérelmező aláírása

A kérelemhez csatolandó mellékletek:
 Lakcímkártya másolata
 Tanulói jogviszony igazolása
 Legmagasabb iskolai végzettséget igazoló dokumentumok
 Hátrányos helyzetet igazoló dokumentum (határozat, stb.)
 egy főre eső jövedelem megállapításához szükséges jövedelemigazolás (a pályázat
benyújtását megelőző három havi átlag)
 egyéb a pályázat alátámasztására szolgáló dokumentum

