PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
- II. kategória A Békés-Bihar Kistérség Fejlesztő Egyesület ezennel kiírja 2019. évre vonatkozóan az EFOP1.5.3-16-2017-00018 azonosító számú, „Minőségi humán közszolgáltatások a hátrányos
helyzetűek támogatására” című projekthez kapcsolódódó ösztöndíj nyilvános pályázati
felhívását, melynek fő célja megfelelő anyagi feltételek biztosítása a 25 év alatti, átképzés és
nyelvvizsga megszerzése esetén 25 év feletti lakosság helyben tartására.
Formája: a járásban végzett felmérés eredményeként a humánszolgáltatás terén helyi szinten
hiányszakmának minősülő középfokú végzettség megszerzésének támogatása (köznevelés,
közművelődés, egészségügy, szociális terület), ezen területeken dolgozók szakmaszerzésének
támogatása (képzés, részleges vagy teljes finanszírozása).
Pályázók köre:
a) aki vállalja, hogy a támogatási időszakkal megegyező időtartamra az Egyesület
tagjait alkotó önkormányzatok területén lévő intézménnyel munkaviszonyra
irányuló jogviszonyt létesít,
b) 18 és 25 év közötti életkorú,
c) az Egyesület tagjait alkotó önkormányzatok területén jelentkező hiányszakmák
betöltéséhez szükséges jogszabályban előírt középfokú tanulmányait már elkezdte
vagy az adott szakra felvételt nyert, tanulói jogviszonya igazolt.
Az ösztöndíj pályázat benyújtása esetén az a) b) és c) feltételeknek együttesen kell
teljesülniük.
Támogatási összeg:
Az ösztöndíj a II. kategória esetén a hiányszakma megszerzésére irányuló képzés minimum 1,
maximum 2 tanévre, azaz tanévenként tíz hónapra szól. Folyósítása két egyenlő részletben
történik október és január hónapokban. A támogatás mértéke 500.000.-Ft/fő.
A pályázat tartalmi elemei:
- pályázati adatlap
- a pályázó lakcímét igazoló hatósági igazolvány másolata
- pályázóval együtt élők jövedelemigazolása
- amennyiben releváns, a pályázó nyilatkozata, hogy támogatás esetén a diploma-,
szakmaszerzést követően vállalja, hogy a támogatás folyósításának időtartamával
megegyező időre munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesít az Egyesület
tagtelepüléseinek közigazgatási területén működő oktatási, egészségügyi,
szociális, közművelődési intézményekben
- a pályázó tanulói vagy hallgatói jogviszonyát igazoló dokumentum eredeti
példánya vagy ennek megigényléséről szóló igazolás, vagy az oktatási intézmény
igazolása arról, hogy a pályázó felvételét mely felsőoktatási, vagy felnőttképzési
intézménybe kérte
- a pályázó tanulmányi eredményét tartalmazó bizonyítvány másolata
- képző szerv igazolása a nyelvvizsgára felkészítő tanfolyamra történő felvételről, a
tandíj összegéről, amennyiben releváns
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az támogatás megítélésétől számított 2 évig a
program (EFOP-1.5.3-16-2017-00018) keretében kijelölt mentorral a támogatott a
meghatározott rendben folyamatosan kapcsolatot tart,
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adatvédelmi nyilatkozatok.

A pályázat hiánypótlására nincs lehetőség.
A pályázat az Egyesület titkárságának címezve nyújtható be személyesen vagy postai
úton:
Békés-Bihar Kistérség Fejlesztő Egyesület
5720 Sarkad, Kossuth utca 22.
A pályázatok benyújtási határideje: 2019. szeptember 20.
A pályázatokat az Ösztöndíj Bizottság bírálja, odaítéléséről az Egyesület Közgyűlése
dönt 2019. október 10-ig.
A pályázat formailag érvénytelen, ha annak valamely tartalmi eleme hiányzik. Hiánypótlásra
nincs lehetőség. Az érvénytelen, valamint a határidőn túl érkezett pályázatokat az Ösztöndíj
Bizottság nem értékeli. Erről a pályázót az Ösztöndíj Bizottság írásban értesíti.
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