TISZTELT PÁLYÁZÓK!
Ez év november 6-ig nyújtható be az "A" illetve "B" típusú 2019. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt pályázat
beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében
(EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
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.
Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói
regisztrációt vagy belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A személyes és pályázati
adatok ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva egy példányban,
zárt borítékban az Ópusztaszeri Polgármesteri Hivatalhoz kell eljuttatni (6767 Ópusztaszer, Tóhajlat
130.), a borítékra csak annyit kell ráírni "Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat". A
pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A
pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia
szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. november 6.
A fenti határidőn túl a támogatásban részesíteni kívánt pályázók körét az önkormányzat még abban az
esetben sem jogosult bővíteni, ha jogosulatlanság vagy lemondás folytán az önkormányzatnak a Bursa
Hungarica ösztöndíjra szánt keretében pénzmaradvány jelentkezik.
I, A felsőoktatási hallgatók számára a 2018/2019. tanév második és a 2019/2020. tanév tanév első
félévére vonatkozóan.
A felhívás kódja: BURSA-2019-A
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 6.
Bursa Hungarica "A" típusú ösztöndíj pályázati feltételei (2 tanulmányi félévre pályázható):
•
•
•

lakóhely a pályázatot meghirdető települési önkormányzat területén;
hátrányos szociális helyzet;
felsőoktatási hallgatói jogviszony igazolható megléte (a pályázati kiírásban részletezett
feltételeknek megfelelően).

Az alábbiakban elérhető a felhívás és mellékletei.
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica13/
II. A felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.
A felhívás kódja: BURSA-2019B
A pályázat benyújtásának határideje: 2018 november 6.
Bursa Hungarica "B" típusú ösztöndíj pályázati feltételei (6 tanulmányi félévre pályázható):
•
•
•

lakóhely a pályázatot meghirdető települési önkormányzat területén;
hátrányos szociális helyzet;
korábban még nem nyert felvételt felsőoktatási intézménybe.

Az alábbiakban elérhető a felhívás és mellékletei.
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica14/
További tájékoztatást Matuszka Irén ügyintéző tud nyújtani személyesen, vagy telefonon a 0662/575-130-as számon.

