Bursa Hungarica 2016. pályázati felhívás

Balsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 82/2015. (IX.17.) számú
határozatában úgy döntött, hogy csatlakozik a 2016. évi Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat rendszeréhez.
Pályázók köre:
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban kizárólag a Balsán állandó lakóhellyel rendelkezők
részesülhetnek.
 Az „A” típusú ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén
lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók
jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony
keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget
eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező
mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási
szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
 A „B” típusú ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén
lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2016/2017. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem
nyert érettségizettek;
és a 2016/2017. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű
(nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben,
egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
Nem részesülhet ösztöndíjban 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
kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban

A pályázatok benyújtási határideje: 2015. november 9.
Pályázók figyelem!
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési
Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció
szükséges, melynek elérése:

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem
regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az
EPER-Bursa rendszerbe.
A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és
aláírva – a szükséges mellékletekkel együtt – kell benyújtaniuk a pályázóknak a
Polgármesteri Hivatalba.
A Bursa Hungarica támogatásokkal kapcsolatos ügyintézést Hovanyecz Melinda látja el.
Az ösztöndíj időtartama:
- „A” típusú pályázat esetén: 10 hónap (két egymást követő tanulmányi félév)
- „B” típusú pályázat esetén: 3x10 hónap (hat egymást követő tanulmányi félév)
Az ösztöndíjjal összefüggő közterhek:
Az elnyert ösztöndíjat közvetlenül adó- és Tb-járulékfizetési kötelezettség nem terheli.
A pályázathoz mellékelni kell:


a felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti, hallgatói jogviszony igazolást,



igazolást a pályázó és a vele egy háztartásban élő személyek egy főre jutó havi nettó
jövedelméről,



nyilatkozatot egyedülállóságról, árvaságról, félárvaságról,



igazolást arról, hogy a pályázó valamilyen krónikus betegségben szenved, vagy
családjában folyamatos ellátást igénylő beteg van,



nyilatkozatot a kollégiumi ellátásról.

A pályázattal kapcsolatos bővebb információ a http://www.emet.gov.hu/bursa-hungarica
honlapon, illetve a 06-42/207-692 telefonszámon.

