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NAPIRENDI PONT

Bursa Hungarica 2018. évi ösztöndíjpályázatban való részvétel
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Önkormányzatnak a 2018.évtől ismét lehetősége van a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatban való részvételre.( jogszabályi háttér: a felsőoktatásban részt vevő hallgatók
juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007.(III.26.) Korm. rendelet ).
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójától kezdődően az Emberi Erőforrások
Minisztériuma (a továbbiakban: Minisztérium) és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) a Bursa Hungarica pályázatok, illetve ösztöndíjak kezelésére kifejlesztett Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a
továbbiakban: EPER - Bursa rendszer) indította el a pályázatok kezelését.
2018.évben hasonló a pályáztatási rendszer , szintén az EPER - BURSA rendszerben kell mind a
csatlakozást, mind a pályázatok elbírálását feltölteni.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál:
(1) A települési önkormányzatok által nyújtott támogatás:
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer célja, hogy a szociális támogatási rendszerben azon a szinten történjen a döntéshozás, ahol a legtöbb ismeret birtokában képesek a rászorultságot elbírálni.
Ennek megfelelően az önkormányzat által évente kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat) helyben kerül
elbírálásra. A támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg az önkormányzat.
(2) A megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás:
A megyei önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészítheti a települési önkormányzat által támogatott pályázó vagy pályázók számára megítélt, települési önkormányzati forrásból fedezendő
ösztöndíj összegét.
(az (1) és (2) együtt: önkormányzati ösztöndíjrész)
(3) Intézményi támogatás:
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Minisztérium) a felsőoktatásban már
tanuló vagy a továbbiakban tanulni kívánó, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok támogatásához
oly módon kíván hozzájárulni, hogy a települési (és a megyei) önkormányzat által megállapított
támogatási összeget az önkormányzati támogatással megegyező mértékben – a Rendelet 18. § (5)
bekezdése szerint a Minisztérium hivatalos lapjában évenként közzétett értékhatárig – kiegészíti.
Az intézményi ösztöndíjrész egy főre eső maximuma a 2017. évi fordulóban 5.000 Ft/fő/hó volt.
(intézményi ösztöndíjrész)
Az önkormányzatnak október 2-ig van lehetősége a pályázathoz csatlakozni, és azt követően
kell a pályázatokat kiírnia . A pályázati kiírást az önkormányzat hirdetőtábláján és helyben szokásos módon kell közzétenni.
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A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. november 7.
A pályázati kiírás pontosan tartalmazza a pályázók lehetséges körét, a feltételeket, a támogatás
időtartamát, ezért ez az előterjesztés részét nem képezi. A pályázat benyújtása az Önkormányzat
felé a hallgatók részéről egységes űrlapon történik, a pályázatok elbírálásának határideje:
2017. december 7.
Az űrlapot a pályázó maga rögzíti az elektronikus rendszerben, majd az Önkormányzat felülvizsgálja és elbírálja azokat.
A települési önkormányzat által megítélt támogatás minimális összege: 1000 Ft/fő/hó.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz Önkormányzatunk 2018. évre is csatlakozzon, és a pályázatokat írjuk ki
………../2017.(…….) önkormányzati határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete csatlakozik a 2018. évi Bursa felsőoktatási pályázathoz, és annak csatlakozási nyilatkozatát, melynek beküldési határideje
2017. október 2. , elfogadja.
A képviselő-testület kiírja a Bursa A és B típusú pályázati kiírást, melynek a beadási határideje 2017. november 7.
A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a település hirdetőtábláján és a honlapon
a kiírásokat megjelentesse, illetve az érdeklődő kérelmezőknek a pályázati kiírást átadja.
Felelős: Percze Szilvia jegyző
Határidő: a kiírások szerint, ütemezve

Nagycenk, 2017. szeptember 4.
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