FELHÍVÁS
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2015. évi pályázati forduló
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő nyílt pályázat keretében meghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2014/2015. tanév
második és a 2015/2016. tanév első félévére vonatkozóan.
A felsőoktatási szociális ösztöndíjrendszer az esélyteremtés érdekében a hátrányos
helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára is elérhetővé kívánja tenni a felsőoktatásban
való részvételt. E cél elérésének érdekében a kormány mind központi költségvetési, mind
pedig önkormányzati forrásokat mobilizálni kíván.
A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázatok kezelésére a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési
Rendszer szolgál. [elérhetősége: www.eper.hu]
A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció
szükséges. Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már
nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be a
rendszerbe.
Az EPER-Bursa rendszerben a pályázók a regisztrációt követően maguk rögzítik
adataikat. A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában), a lakóhely szerint illetékes
települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál kell benyújtani.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:

2014. november 7.
A pályázók köre
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése
alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezők
részesülhetnek.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
- középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz részt
- a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban
Az ösztöndíj időtartama
"A" típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 2014/2015. tanév
második féléve és a 2015/2016. tanév első féléve);
"B" típusú pályázat: 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 2015/2016.
tanév, a 2016/2017. tanév és a 2017/2018. tanév).
A részletes pályázati kiírás az önkormányzati csatlakozást követően a Balkányi Polgármesteri
Hivatal hirdetőtábláján, illetve a www.balkany.hu címen érhető el.

