BURSA HUNGARICA
FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT
Koroncó Község Önkormányzata az Emberi Erőforrás Minisztériummal együttműködve
2016. évre kiírja a BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOT felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat
kezdeni kívánó fiatalok számára.
A pályázatra („A” típusú) azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó
keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező
alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes,
osztatlan képzésben, vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről
szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 1 § (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek
Bursa támogatásban a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses
állományú hallgatói.
Jelentkezhetnek továbbá („B” típusú pályázat) az önkormányzat területén állandó lakóhellyel
rendelkező hátrányos szociális helyzetű fiatalok (a 2015/2016. tanévben utolsó éves, érettségi
előtt álló középiskolások, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási
intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek), akik a 2016/2017. tanévtől kezdődően
felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és
szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, vagy felsőfokú
szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2016-ban először nyernek
felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2016/2017. tanévben ténylegesen
megkezdik.
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési
Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges.
A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a
Koroncói Polgármesteri Hivatalnál (9113 Koroncó, Rákóczi u. 48.) kell benyújtaniuk a
pályázóknak a kötelező mellékletekkel együtt.
A pályázat benyújtási határideje: 2015. november 9. (hétfő)
Az Önkormányzat 2015. december 7-ig bírálja el a beérkezett pályázatokat.
Az Önkormányzat döntéséről 2015. december 17-ig (csütörtök) az EPER-BURSA
rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton levélben értesíti a pályázókat.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról bővebb felvilágosítás kapható a
Koroncói Polgármesteri Hivatalban Perjámosi Csabáné igazgatási főelőadótól (tel.: 96/556-606),
illetőleg a www.emet.gov.hu internetes címen.
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