EFOP Ösztöndíj Pályázat
Kóny Község Önkormányzata az EFOP-1.5.2.-16-201700018 “Humán Szolgáltatások Komplex Fejlesztése a
Rábaközben” projekt keretében ösztöndíj pályázatot hirdet,
a középiskolai oktatásban tanuló fiatalok részére.
A támogatás háttere:
Kóny Község Önkormányzata 96.569.438,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert az EFOP-1.5.2-162017-00018 kódszámú „Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Rábaközben” című pályázati
felhívás keretében. A projekt összköltségvetése: 249.955.890 Ft.
A projekt kiemelt céljai közé tartozik a fiatalok helybentartása, a településen élő tehetséges,
középiskolai tanulmányokat folytató fiatalok tanulmányainak anyagi támogatása.
A pályázók köre:
A kónyi EFOP ösztöndíjra olyan középiskolai tanulmányokat folytató tanuló nyújthat be pályázatot, aki
•
•
•
•
•
•

Kóny közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik
betöltötte a 14. életévét, de még nem érte el a 19. életévet,
nappali tagozatos szakközépiskolai, szakgimnáziumi vagy gimnáziumi képzésben vesz részt,
érettségi megszerzésére készül,
a bizonyítványban feltüntetett tanulmányi átlaga a 4,0 átlagot kerekítés nélkül eléri,
a pályázóval közös háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelme alátámasztja a szociális
rászorultságot.

A pályázat elbírálása során előnyt jelent:
•
•
•

aktív közösségi élet, kiemelkedő közéleti tevékenység, részvétel közösségszervező
programokban,
kiemelkedő sport-, vagy művészeti tevékenység,
tanulmányi átlaga meghaladja az előírt minimális értéket.

Támogatásban részesíthetők száma, támogatás összege:
•
•

•

összesen 5 fő,
12 hónapos időtartamra, a tanulmányi eredmények igazolásához a félévi és év végi értesítőket
csatolni szükséges és ennek értelmében az ösztöndíjra való jogosultság félévente felülvizsgálatra
kerül. Amennyiben a félévi átlag nem éri el a 4.0-t, abban az esetben a támogatás megvonásra
kerül.
5 000 Ft/fő/hónap

A támogatás kifizetése nyertes pályázat esetén 2019. január 1-től 2019. december 31-ig történik.

A pályázat benyújtásának határideje:
A támogatás iránti kérelmet a tanulmányi félév befejezését követően 2019. március 31-ig kell
benyújtani.
A pályázat benyújtásának módja:
Személyesen vagy postai úton (feladás dátuma megegyezik vagy megelőzi a határidőt) a települési
önkormányzat hivatalához kell benyújtani. (Kóny, Rákóczi u 30.)
A pályázati felhívás meghirdetése:
A pályázat, a pályázás módja, pályázati adatlap a települési honlapon kerül közzétételre. A pályázati
adatlap letölthető word formátumban, illetve személyesen, postai úton is igényelhető a település
önkormányzat hivatalánál. A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás az info@kony.hu e-mail
címen vagy a 96/280-140 telefonszámon kérhető.
A pályázat benyújtásának kötelező mellékletei:
•
•
•
•
•
•
•

Kitöltött pályázati adatlap
Hallgatói jogviszony igazolás
A pályázóval közös háztartásban élők jövedem igazolása, családi pótlék igazolása,
A Kónyi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ és “CSIRIBIRI” Családi
Bölcsőde Hálózat javaslata
Motivációs levél (jövőre vonatkozó tervek, elképzelések felvázolása)
Bizonyítvány másolat
Lakcímkártya fénymásolata

A pályázó eddigi szakmai életútjától függően csatolandó mellékletek:
•
•
•

Korábban elnyert ösztöndíjak igazolása (pl. oklevél másolat)
Egyéb versenyeredmények igazolása (pl. oklevélmásolatok, sportegyesület által kiállított
igazolás, művészeti verseny szervezője által kiállított igazolás)
Sport-, művészeti vagy közéleti tevékenységről szóló egyéb igazolás

Elbírálás módja:
A pályázatok elbírálásáról, a pályázat benyújtási határidejének
lejártát követő 15 napon belül Kóny Község Önkormányzata
Oktatási, Kultúrális, Ifjúsági és Sport Bizottsága, valamint a
Szociális és Egészségügyi Bizottsága javaslata alapján a
Képviselő-testület dönt.
A pályázók értesítése a pályázat elbírálásáról és
eredményéről írásban történik

