BURSA HUNGARICA
Pályázati felhívás!
Sajólád Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.
26.) Korm. rendelet alapján ezennel kiírja a 2019. évre a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók, valamint felsőoktatási tanulmányokat
kezdeni kívánó fiatalok számára „A” és „B” típusú pályázatra.
„A” típusú pályázati kiírás:
„A” típusú pályázatra azok a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási
hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, mesterképzésben,
osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
„B” típusú pályázati kiírás:
„B” típusú pályázatra azok a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos
szociális helyzetű fiatalok, akik
a) 2018/2019. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások,
vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert
érettségizettek,
és a 2019/2020. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend)
alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
Mindkét pályázatra azok a Sajólád területén állandó lakóhellyel rendelkező hátrányos szociális helyzetű
fiatalok jelentkezhetnek, akiknek:
- a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400%-át
(114.000.-Ft),
- a pályázót egyedül nevelő szülő esetében az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 450%-át
(128.250.-Ft) nem haladja meg.
Egy háztartásban élők: a pályázó állandó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együtt lakó, ott
bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.
Kötelező mellékletek:
• eredeti hallgatói jogviszony-igazolás 2018/2019. tanév első félévéről "A" típusú pályázat esetén,
• eredeti iskolalátogatási igazolás 2018/2019. tanévre vonatkozóan "B" típusú pályázat esetén,
• a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők havi nettó jövedelmére vonatkozó igazolása.
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva a
Sajóládi Polgármesteri Hivatalhoz kell a fenti kötelező mellékletekkel együtt benyújtani.
A pályázat benyújtási határideje:
2018. november 6.
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében
(továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
Bővebb tájékoztatás megtalálható a http://www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica) internet címen.
Emellett a pályázati kiírás bővebben megtekinthető a polgármesteri hivatalban
http://www.sajolad.hu honlapon.
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