ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT
Rákóczifalva Városi Önkormányzat pályázatot hirdet az EFOP-1.5.2-16-2017-00038 azonosítószámú
„Humán szolgáltatások fejlesztése Rákócziújfalu térségében,, projekt keretében a településen élő,
tanulói/hallgatói jogviszonyban álló fiatalok számára tanulmányi ösztöndíjra
Az ösztöndíj nyújtásának elsődleges célja, a fiatalok továbbtanulásának támogatása.
Jogosultak köre: Ösztöndíjban részesülhet a szakmát biztosító nappali középfokú tanulmányokat folytató
vagy felsőfokú nappali tanulmányokat folytató, Rákóczifalván állandó lakcímmel rendelkező 25 év alatti
fiatal.
Pályázati feltételek:
- A támogatásban részesülő 25 év alatti fiatal
- Családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének háromszorosát (85.500.- Ft)
- Folyamatos nappali tanulói/hallgatói jogviszonyban kell állnia az általa látogatott oktatási
intézménnyel
- Tanulói / hallgatói jogviszony oktatási intézmény által kiállított eredeti igazolása
- Egyéb pályázati támogatásban, ösztöndíjban nem részesül
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Az elnyerhető ösztöndíj összege: 15.000 forint/hó, mely havonta kerül átutalásra
Az ösztöndíj folyósításának időtartama: 7 hónap
(2019. július 1.- 2020. január 31.)

Az ösztöndíj igénylésének módja:
- Tanulmányi ösztöndíj iránti kérelem benyújtása személyesen, kiskorú személy esetén a törvényes
képviselő által benyújtott formanyomtatványon, kizárólag papír alapon, lezárt borítékban. A
borítékra írja rá: „Ösztöndíj pályázat EFOP-1.5.2-16-2017-00038”.
- A kérelmező és családtagjai nettó jövedelem igazolása a kérelem benyújtását megelőző három
hónapról (beleértve: táppénz, GYES, GYED)
- Kérelmező nyilatkozata az egy háztartásban élőkről
- A kérelmező személyazonosító igazolványának, illetve lakcímet igazoló hatósági igazolványának
másolata
- A kérelmező nyilatkozata, amelyben vállalja, hogy az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt 3
havonta az önkormányzat részére az oktatási intézmény által kiállított, tanulói / hallgatói
jogviszony fennállását bizonyító igazolást nyújt be.
- A kérem letölthető Rákóczifalva város honlapjáról (www.rakoczifalva.hu)
A kérelmeket az Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság, Karkus Csilla szociális ügyintéző,
valamint Németh Viktória ifjúsági referens bírálja el. A nyertes pályázókkal támogatási szerződés
megkötésére kerül sor, amennyiben a támogatási szerződés a pályázati döntésről szóló értesítés
kézhezvételétől számított 15 napon belül – a nyertes pályázónak felróható okból – nem jön létre, a
döntés hatályát veszti.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 17.
A pályázat benyújtásának helye:
5085 Rákóczifalva Városi Önkormányzat Szabadság tér 2.
Pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 26.

