TELEPÜLÉSI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK,
FIATALOK, FŐISKOLAI VAGY EGYETEMI HALLGATÓK SZÁMÁRA
(16-22 ÉV KÖZÖTTI KOROSZTÁLY)

Alattyán Község Önkormányzata pályázatot hirdet az EFOP-1.5.3-16-2017-00032
azonosítószámú „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti járásban” projekt keretében.
A Települési Ösztöndíjpályázat alapvető célja elsősorban,
-

hogy a tanulók, fiatalok, megszerezhessék a képességeik szerinti, legmagasabb, elérhető
iskolai végzettséget,

-

hogy a tanulók, fiatalok településhez történő kötődését erősítse.

Az ösztöndíjastól elvárás, mindent megtegyen azért, hogy megszerzett tudását közvetve vagy
közvetlenül a település érdekében is kamatoztassa, akár úgy, hogy a településen vállal munkát
(amennyiben van számára megfelelő feltételeket nyújtó munkalehetőség), akár úgy, hogy az ösztöndíj
folyósítását követő 3 évig, a településen folyó fejlesztési folyamatokban önkéntesen részt vesz.
Pályázati feltételek:

Előnyt jelent:
-

magyar állampolgárság
16-22 év közötti életkor
alattyáni állandó lakhely
középiskola tanulója vagy tanulói jogviszonnyal rendelkező egyetemi vagy főiskolai
hallgató
kiskorú esetén a törvényes képviselő által aláírt pályázati adatlap
egyéb pályázati támogatásban, ösztöndíjban nem részesül
4,00 tanulmányi átlageredmény
nagycsaládban élő vagy egyedülálló szülő gyermeke
szociálisan hátrányos helyzet

A megítélhető átlagos támogatás összege: 3.333.-Ft/fő/30 hónap
Az összeg folyósítása folyószámlára történik.

Pályázat benyújtása:
-

kizárólag a pályázati adatlapon a szükséges mellékletekkel. (Adatlap a Polgármesteri
Hivatal információs pultjánál igényelhető.)

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 25.
A pályázat kötelező mellékletei:
tanulói jogviszony igazolása
előző félévi tanulmányi eredményről készült hitelesített igazolás
a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó nettó jövedelméről igazolás.
Hiányosan vagy határidőn túl benyújtott pályázatok elutasításra kerülnek.
Pályázat benyújtásának módja:
Személyesen az Alattyáni Polgármesteri Hivatal titkárságán. Borítékra kérnénk ráírni:
„Ösztöndíjpályázat”
Adatkezelés:
A pályázó pályázata benyújtásával egyidejűleg büntetőjogi felelősséget vállal az általa közölt
adatok valóságtartalmáért.
A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázatot kiíró Jászapáti Városi Önkormányzat nyilvántartásba
vegye és a jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje.
A pályázat elbírálása:
A pályázatokat az ösztöndíj elbírálására létrehozott 3 fős ad hoc bizottság bírálja el. A benyújtott
pályázatok elbírálásának határideje: 2018. május 31.

Alattyán, 2018 május 16.
Alattyán Község Önkormányzata

