PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Lengyel Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.)
Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2021. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók, illetve a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára
a 2020/2021. tanév második és a 2021/2022. tanév első félévére vonatkozóan
1. A pályázat célja
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok
felsőoktatásban való részvételének támogatása.
2. Pályázók köre
Az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján Bursa Hungarica Ösztöndíjban részesülhetnek
azok a hallgatók, akiket az állandó lakóhelyük szerinti települési önkormányzat az Ösztöndíjrendszer keretében
támogatásban részesített, továbbá teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú,
illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális
helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében)
teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot
és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási
szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű
fiatalok, akik:
a) a 2020/2021. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; illetve
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező,
felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert pályázók jelentkezhetnek, akik a 2021/2022. tanévtől
kezdődően felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali
tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási
szakképzésben kívánnak részt venni.
3. A pályázat benyújtásának módja és határideje
Bursa Hungarica pályázatot az Eper-Bursa pályázatkezelési rendszerben lehet rögzíteni, melyre a kizárólagos
pályázói belépési oldal: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a
meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Elfelejtett belépési
azonosítók esetén az „Elfelejtett jelszó” akciógombbal küldhetnek ki új jelszót e-mail címükre; megváltozott e-mail
cím esetén a Pályázatkezelő ügyfélszolgálatát kell megkeresni.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz
történő benyújtásának határideje:
2020. november 5.
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva a lakóhely
szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.
A pályázók részére összeállított felhasználói kézikönyv és oktató videók az alábbi linken érhetők el:
http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica2/
A csatlakozott önkormányzatok listája elérhető a Pályázatkezelő honlapján, a Bursa Hungarica menüpontban:
www.emet.gov.hu; a tartózkodási hely szerinti önkormányzathoz benyújtott pályázat automatikusan kizárásban
részesül.

