PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Városi középiskolai tanulmányi ösztöndíj elnyerésére.

Harkány Város Önkormányzata ezennel kiírja az „EFOP-1.5.3 kódszámú pályázat keretében
nyújtandó „Városi középiskolai tanulmányi ösztöndíj” pályázatot az alábbi tartalommal:
A pályázat célja:
A Városi középiskolai tanulmányi ösztöndíj célja Harkány város lakosságmegtartó erejének növelése
és a kiemelkedően tehetséges középiskolás tanulók tanulmányainak támogatása annak ösztönzése
érdekében, hogy tanulmányaik elvégzését követően Harkány városában telepedjenek le és
helyezkedjenek el munkavállalóként.
Pályázók köre:
Pályázatot nyújthatnak be azok a középiskolai tanulmányokat folytató diákok, akiknek állandó
bejelentett lakcímük Harkány városában van és év végi középiskolai tanulmányi átlaguk 4,5-5,0
közötti átlagba esik.
Támogatás feltételei:
A városi középiskolai ösztöndíj pályázat úton nyerhető el.
A támogatásra az a középiskolai tanuló nyújthat be pályázatot, aki
•
•

Harkányban állandó bejelentett lakcímmel rendelkezik,
aki a tanulmányi eredményt tanúsító bizonyítványa alapján kiszámított középiskolai év végi
tanulmányi eredményének számtani átlaga az alábbi tartományba esik:
a) 4,50-4,74
b) 4,75-4,99
c) 5,00

Amennyiben a pályázó megfelel a fent írt támogatási feltételeknek, akkor az alábbi, egyszeri
ösztöndíjjuttatásban részesülhet:
a) 4,50-4,74 közötti tanulmányi átlag esetén 10.000,-Ft/tanuló
b) 4,75-4,99 közötti tanulmányi átlag esetén 15.000,-Ft/tanuló
c) 5,00 tanulmányi átlag esetén 20.000,-Ft/tanuló.
A pályázat kötelezően benyújtandó tartalmi elemei:
a) a tárgyban elfogadott rendelet 1. számú Melléklete szerinti pályázati adatlap
b) a pályázó lakcímét igazoló hatósági igazolvány másolata
c) a pályázó tanulmányi eredményét alátámasztó bizonyítvány másolata
d) jelen rendelet 2. számú melléklete szerinti adatkezelési nyilatkozat

Ezúton felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy hiánypótlásra a pályázat benyújtását
követően nincs lehetőség!

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje:
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 31. (szerda 16:00), úgy, hogy a pályázatok
teljes anyaga az elvárt mellékletekkel együtt, hiánytalanul beérkezzen a megadott határidőig!
•

A pályázatot 1 eredeti példányban aláírva, a kötelező mellékletekkel együtt zárt borítékban
személyesen vagy postai úton kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni, „Városi
középiskolai ösztöndíj pályázat”.

•

Benyújtás helye és a pályázatokkal kapcsolatos további információ.
• A pályázat személyesen, postán, illetve elektronikus úton nyújtható be a Harkányi
Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Osztályának címezve.

Egyéb információk:
A beérkezett pályázatokat a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási osztályának előzetes
áttekintését követően Harkány Város Polgármestere a beérkezési sorrend szerint, folyamatosan
bírálja el 2019. augusztus 15. napjáig bezárólag. Az ösztöndíjak kifizetése legkésőbb 2019.
augusztus 30. napjáig történik meg.
A döntésről a pályázók írásbeli értesítést kapnak.
A pályázati kiírás megtekinthető a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal (7815 Harkány, Petőfi S.
u. 2-4.) (földszint) előterében lévő hirdetőtáblán, valamint a http://www.harkanv.hu/ honlapon.
Pályázattal kapcsolatos további tájékoztatás munkaidőben a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal
Titkárságán, a +36 72 480 202-es telefonszámon kérhető.
Kapcsolódó dokumentumok:
Pályázati adatlap (1. számú melléklet)
Nyilatkozat az adatkezeléshez történő hozzájárulásról (2. számú melléklet)

Kelt: Harkány, 2019. június 27.

Sikeres pályázást kívánva:

