PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
az „Élhetőbb vidékért!” EFOP-1.5.3-16-2017-00091 elnevezésű pályázat keretében
települési ösztöndíj - képzési hozzájárulásra pályázat kiírására

A projekt keretén belül az önkormányzat képzési hozzájárulás keretében a nagyközség
jövője szempontjából értékes végzettséggel rendelkező fiatal szakemberek településre
történő letelepedésének támogatására van lehetőség.
A támogatásban azok a tanulók/hallgatók részesülhetnek, akik megfelelnek az alábbi
feltételeknek:
- a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, de a képzési támogatás folyósításának
végéig nem tölti be a 35. életévét
- felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben, szakirányú továbbképzésben,
valamint felsőfokú szakképzésben nappali vagy levelező tagozaton
tanulmányokat folytató hallgatók,
- rendszeresen részt vállalnak Nyírbogát Nagyközség kulturális életében
- aki Nyírbogáton lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen itt él, vagy ide kíván
költözni és a pályázat benyújtásával egyidejűleg az új nyírbogáti lakcíme
vonatkozásában az érintett ingatlan tulajdonosától a lakcím keletkeztetésére
vonatkozó szándéknyilatkozatot nyújt be
- vállalja, hogy életvitelszerűen, lakcímmel rendelkezve Nyírbogáton marad az
képzési hozzájárulás kifizetését követő legalább 2 évig;
- vállalja, hogy a projekt programjaiban aktívan részt vesz (önkéntes
tevékenységekkel és a projektben előírt más módon).
Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázaton nem vehetnek részt távoktatási tagozatos
és doktorandusz hallgatók, valamint passzív hallgatói jogviszonnyal rendelkező
hallgatók!
A pályázattal elnyerhető támogatás
Az ösztöndíj maximum 6 hónapra nyerhető el. Az ösztöndíj összege: 15.000.- Ft/hó.
A projekt során 8 fő támogatására van lehetősége a képviselő-testületnek.
Nem pályázat az, aki az Esély otthon-„Találj Otthonra Nyírbogáton!” (EFOP-1.2.11-162017-00032) elnevezésű pályázat keretében képzési, illetve rezsitámogatásban részsül.

Bármely ösztöndíj utalásának technikai feltétele, hogy a tanuló/hallgató
bankszámlaszáma, magyarországi adóazonosító jele és állandó lakcíme (helyesen) fel
legyen tüntetve.
A képzési támogatás pályázat útján nyerhető el. A pályázatokat Nyírbogát Nagyközség
Önkormányzatának képviselő-testülete bírálja el.
A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje:
A pályázat benyújtásának határideje 2020. február 26.
A pályázat elbírálásának határideje 2020. február 28.
A pályázat benyújtásának módja, helye:
- Postai úton, a pályázatnak a Nyírbogáti Polgármesteri Hivatal címére (4361,
Nyírbogát, Hunyadi u. 7.), 1 példányban történő megküldésével.

Kérjük a borítékon feltüntetni „Pályázat az Élhetőbb vidékért! EFOP-1.5.3-16-201700091 elnevezésű pályázat keretében települési ösztöndíj - képzési hozzájárulás”

megnevezést.
- Személyesen: Nyírbogát Nagyközség Polgármesteri Hivatal, 4361, Nyírbogát,
Hunyadi u. 7.
Hiánypótlásra nincs lehetőség.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
- A Képviselő-testület döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.
- A Képviselő-testület döntéséről a pályázók írásbeli értesítést kapnak.
A pályázati adatlap a www. nyirbogat.hu oldalon érhető el. A határidő eltelte után
benyújtott pályázatok nem kerülnek elbírálásra!

