Pályázati felhívás

Az Eger Sikeréért Egyesület ösztöndíj pályázatot hirdet az „Eger Sikeréért Egyesület
ösztöndíjasa 2018” cím elnyerésére.
A pályázat célja, hogy 3-4 fő egri, szociálisan rászoruló, tehetséges, kimagasló tanulmányi
átlaggal rendelkező középiskolai tanuló, havi maximum 20.000 Ft ösztöndíjban részesüljön
a 2017/18-as tanévben 10 hónapon keresztül.

Pályázatot nyújthat be az az egri középiskolai tanuló, aki megfelel az alábbi feltételek
mindegyikének:







egri állandó lakcímmel rendelkezik;
egri gimnáziumszakközépiskola (szakiskolai képzésben résztvevő jelentkezését nem
tudjuk elfogadni) tanulója;
legalább 4,5 tanulmányi átlaggal rendelkezik az utolsó két lezárt félévben;
legalább a tanévét kezdi meg középiskolai tanulóként (középiskolai tanulmányainak
utolsó két évének valamelyikét folytatja). Annak a tanulónak, aki utolsó éves az
ösztöndíj 5 hónapra szól (a középfokú tanulmányai végéig);
aki szociálisan rászorul (a mellékletben megfogalmazottak alapján ezt igazolni tudja).

A pályázatnál előnyt jelent:



kiemelkedő tudományos-, sport-, művészeti- vagy közéleti tevékenység;
megszerzett nyelvvizsga/nyelvvizsgák.

A pályázathoz szükséges:




egy motivációs levél (rövid bemutatkozás, a tanuló milyen továbbtanulási/tanulási
tevékenységet szeretne folytatni a jövőben, egyéb iskolán kívüli órán való részvételt
tervez-e, szakköri (pl.: fakultáció, műhely munka) munka, stb. , maximum 2 (A/4)
oldal terjedelemben, Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, sorkizárt
formátumban), a motivációs levél tartalmazza a sikeres pályázat esetén járó ösztöndíj
felhasználásának tervét is;
egy osztályfőnöki ajánlólevél (a tanuló egyéni képességeire, családi hátterének rövid
bemutatására összpontosít, maximumim 1 (A/4) oldal terjedelemben, Times New
Roman betűtipus, 12-es betűméret, sorkizárt);

A pályázat kötelező mellékletei:







lakcímigazoló kártya másolata;
tanulmányi átlagot igazoló dokumentumok eredetivel megegyező másolata;
szociális rászorultságot igazoló dokumentumok (1. sz. melléklet szerint);
meglévő nyelvvizsga esetén a bizonyítvány másolata;
tudományos, sport-, művészeti vagy közéleti tevékenységről szóló egyéb igazolás

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázat érvényesen elektronikus úton nyújtható be. Minden dokumentumot egyszerre,
egy fájlba beszkennelve, pdf formátumban kérünk csatolni. A benyújtott dokumentumok
pótlására nincs lehetőség.
A pályázati dokumentációt a kovacs.tamas@egerese.hu e-mail címre kérjük elküldeni. Az email tárgyaként kérjük az „ESE ösztöndíjasa 2017” feltüntetni.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 1. 12.00 óra
A pályázati felhívás megtalálható a www.egerese.hu honlapon.
A pályázatok 2017. november 15-ig kerülnek elbírálásra. A pályázat eredményéről a pályázók
2017. december 1-ig elektronikus úton értesítést kapnak.
A bíráló bizottság döntésével szemben nincs helye fellebbezésnek.

Mellékletek

1. számú melléklet
A szociális rászorultság igazolásához szükséges okiratok

1) Saját illetve a pályázóval közös háztartásban élők – a kérelem benyújtását megelőző hónap
- nettó jövedelmére vonatkozó igazolások:
munkáltató által kiállított jövedelemigazolás a munkaviszonyból származó jövedelem
esetében, nyilatkozat alkalmi munka havi összegéről, családi pótlék, táppénz, árvaellátás,
tartásdíj, járadék megállapítását igazoló okirat másolata és a folyósított összeg igazolása,
nyugdíj esetében a tárgyévi összesítő másolata és az utolsó havi nyugdíj összegét igazoló
szelvény, önkormányzati rendszeres támogatás stb..
A nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a
pályázat benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett
jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy azon hónapoknál, amelyek

adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e
hónapokkal arányos összegében kell beszámítani. Ha a vállalkozási tevékenység
megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a
vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell kiszámítani. A tizenkét hónapra vonatkozó
jövedelem igazolása esetén az átlagolt jövedelmet a hónapokra lebontott kimutatás alapján
kell elkészíteni és benyújtani.
2) A pályázóval közös háztartásban élő munkanélküli családtag esetén, a lakóhely szerint
illetékes Járási Munkaügyi Kirendeltség igazolását arról, hogy az érintett személy a
Kirendeltség nyilvántartásába vett álláskereső személy.

