„A humán kapacitások
fejlesztése Mezőtúr térségében”

EFOP-3.9.2-16-2017-00011

„Nőjj itthon nagyra!”
Pályázati felhívás ösztöndíj programra, általános iskola felső tagozatán tanulók számára
2020/2021 tanév
A Mezőtúr Város Önkormányzata helyi ösztöndíj programot hirdet a településen élő,
szociálisan rászoruló, tehetséges, általános iskolai, felső tagozatos tanulók számára, akik
tanulmányaikat kiemelkedően jó eredménnyel végzik.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a felhívásra beérkezett pályázatok közül azok kerülnek
elbírálásra, melyek esetében a pályázó igazolni tudja szociális rászorultságát a lent
meghatározott hatósági dokumentumok valamelyikével.
A pályázatok bírálata során előnyt jelent, ha a pályázó tanulmányi munkája mellett
kiemelkedő művészeti-, sport-, tudományos tevékenységet végez és/vagy aktív tagja
valamilyen helyi civil szervezetnek.
Az Önkormányzat a projekt támogatási szerződésére figyelemmel a rendelkezésre álló
ösztöndíj-keret fedezetét 100%-ban az EFOP-3.9.2-16-2017-00011 azonosító számú „A
humán kapacitások fejlesztése Mezőtúr térségében” című projekt pályázati forrásából
finanszírozza.
Az ösztöndíjak a fenti keret erejéig, tanulónként legfeljebb 15.000.- Ft/hó összeggel
kerülnek megítélésre, mely az adott tanévben 10 hónapon keresztül jár annak a helyi
fiatalnak, akit az önkormányzat által kinevezett bizottság a pályázati felhívás bírálati
szempontjait és a rendelkezésre álló projekt forrást figyelembe véve támogatásra
érdemesnek ítél.
A bírálat szempontjai:
Alaki megfelelés:
- A beadandó kötelező̋ igazolások, dokumentumok teljes körűen, határidőre
benyújtásra kerültek.
Bírálat:
A. A pályázat bírálatra alkalmas
B. Hiányos, bírálatra nem bocsájtható
Tartalmi megfelelés:
- Rövid önéletrajz;
- Állandó lakcím igazolása mezőtúri lakcímről
- Szociális rászorultság igazolása
Bírálat:
A. A pályázó a településen lakik,
B. A pályázó az ösztöndíj támogatás alapfeltételeinek nem felel meg.
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A bírálat pontozása:
Maximálisan 100 pont
a) Kiemelekedő tanulmányi munka igazolása, az előző év tanulmányi eredménye
alapján - maximum 30 pont adható
Igazolás módja: előző, lezárt tanulmányi évről kiállított bizonyítvány másolata
- 4,5 tanulmányi eredmény alatt: 0 pont
- 4,5 tanulmányi eredmény esetén: 10 pont;
- 4,6 tanulmányi eredmény esetén: 15 pont;
- 4,7 tanulmányi eredmény esetén: 20 pont
- 4,8 tanulmányi eredmény esetén: 25 pont
- 4,9-5,0 tanulmányi eredmény esetén: 30 pont;
b) A hátrányos szociális helyzetű családi háttér alapján a maximum 30 pont adható.
Igazolás módja: hivatalos, hatósági igazolás, határozat, nyilatkozat másolata






rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül (15 pont)
árvasági ellátásban részesül (20 pont)
nevelésbe vett gyermek (20pont)
valamelyik, vagy mindkét szülő foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül,
vagy munkanélküli (15pont)
Hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (15 pont)

c) kiemelkedő művészeti-, sport-, tudományos tevékenység igazolása
Maximum 10 pont adható (országos verseny: 3 pont, megyei: 2 pont)
Igazolás módja: Oklevél, igazolás, minősítés másolata
Az elmúlt 2 évben kiemelkedő országos, megyei szintű versenyeken elért tanulmányi,
sport, kulturális, művészeti versenyeredmények, teljesítmények, minősítések
bemutatása
d) További pont, de maximálisan 30 pont adható az alábbiakért:
-

Tagsági igazolás megléte, alapfokú művészet tevékenység folytatása (helyi civil
szervezet, sportegyesület, alapfokú művészet iskola, együttes)
Maximum 10 pont adható (tagságonként 2 pont)
Igazolás módja: szakosztály, egyesület, művészeti iskola, oktató, civil szervezet
aláírt igazolása

-

Nyelvvizsga meglétének igazolása
Maximum 20 pont adható (csak komplex nyelvvizsgára)
Igazolás módja: nyelvvizsga bizonyítvány másolata
 alapfokú „C” típusú nyelvvizsga
10 pont
 középfokú „C” típusú nyelvvizsga 20 pont
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Kötelezően csatolandó dokumentumok:
- Mellékletösszesítő, adatbekérő lap (elérhető a www.mezotur.hu honlapon, illetve
Mezőtúr Város Önkormányzat főportáján)
- Rövid önéletrajz
- Állandó lakcím igazolás mezőtúri lakcímről és mezőtúri általános iskola által
kiállított iskolalátogatási igazolás
- Előző évi, lezárt tanulmányi eredmény (minimum lezárt 4. osztály)
- A hátrányos szociális helyzetű családi háttérre alátámasztó, hatóság által kiadott
dokumentáció
Művészeti-, sport-, tudományos, közéleti tevékenység igazolására benyújtható
dokumentumok
- Szakosztály, tagság, egyesület, edző, oktató, művészeti iskola, civil szervezet által
kiadott igazolás
- Nyelvvizsga meglétének igazolása;
- Kiemelkedő megyei, országos eredmények, teljesítmények bemutatása
A benyújtási cím:

Mezőtúr Város Önkormányzata
5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.
A benyújtásának határideje: 2020. november 20.
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot kizárólag postai úton lehet
benyújtani-ajánlott küldeményként
A borítékon fel kell tüntetni: EFOP-3.9.2-16-2017-00011 „Nőjj itthon nagyra!”
ösztöndíj
Amennyiben a beérkezett, bírálatra alkalmas pályázatok száma nem éri el a projekt
keretében maximálisan díjazható létszámot, úgy a bizottság a hiányos, bírálatra nem
bocsájtható pályázók részére hiánypótlást írhat elő, amely határidőn belüli teljesítése esetén
a bizottság által kialakított pontszámok sorrendjének figyelembe vételével, a bizottság
egyedi döntést hozhat a hiánypótlás szerint benyújtott pályázati bírálatra alkalmas
pályázatok körén belül további nyertes pályázatokról.
Az eredményről a bírálatot követően a pályázók értesítést kapnak. Az ösztöndíj összegét
az önkormányzat az ösztöndíj kedvezményezett által megadott számlaszámra, az adott
tanév hónapjának 10. napjáig utalja. Az ösztöndíj méltánytalanság esetén azonnal
felfüggeszthető, ha a támogatásban részesülőt büntető eljárás alá vonják.

