POLGÁRDI VÁROS KÖZÉLETI ÖSZTÖNDÍJA

1. A pályázat célja
A Polgárdi Közéleti Ösztöndíj célja a Polgárdiban élő, a város életében kiemelkedő
szerepet vállaló, továbbá a település hírnevének öregbítéséhez hozzájáruló, tehetséges
fiatalok támogatása.
2. A pályázat megvalósítása
Az ösztöndíj három időpontban kerül kiírásra és három időpontban nyújtható be.
Minden esetben 4 fő 16 éven felüli, tanulói, vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező
fiatal részére kerül folyósítára 6 hónapig. Egy fiatal több alkalommal is részesülhet
ösztöndíjban, azonban minden alkalommal újra kell pályáznia.
I. pályázati szakasz
Pályázati időszak:
Pályázat benyújtásának határideje:
Elbírálás határideje:
Erdeményhirdetés:
Pályázati összeg folyósítása

2018. február 1- 2018. június 30.
2018. augusztus 8.
2018. augusztus 15.
2018.augusztus 20-2018. augusztus 31.
között
2018. augusztus 1- 2019. január 31.

II. pályázati szakasz

III. pályázati szakasz

2018. szeptember 1 -2019. január 31.
2019. február 15.
2019. február 28.

2019. február 1- 2019. június 30.
2019. július 15.
2019. július 31.

2019. március 15.
2019. február- 2019.július 31.

2019. augusztus 20.
2019. augusztus 1 - 2020. január 31.

3. A pályázók köre
Polgárdi Közéleti Ösztöndíjra olyan fiatal nyújthat be pályázatot, aki:
- a pályázat benyújtásának időpontjában betöltötte a 16. életévét, de még nincs 24
éves,
- nappali tagozatos szakközépiskolai, szakgimnáziumi, illetve gimnáziumi
tanulmányokat folytat vagy főiskolai, illetve egyetemi tanulmányokat folytat
- Polgárdi közigazgatási területén legalább egy éve bejelentett állandó lakóhellyel
rendelkezik és életvitelszerűen Polgárdiban él,
- határidőre benyújtja a pályázathoz szükséges valamennyi dokumentumot
4. A pályázat benyújtásának módja
A pályázatot személyesen lehet benyújtani a Polgárdi Polgármesteri Hivatalban
ügyfélfogadási időben (hétfő: 08:00-12:00, szerda: 08:00- 12:00, csütörtök: 13:0018:00), továbbá postán megküldeni a
következő címre:
Polgárdi Város Önkormányzata
8154 Polgárdi Batthyány u. 132.
A borítékra minden esetben rá kell írni,
hogy „Polgárdi Közéleti Ösztöndíj –
Pályázat”.

5. A pályázati felhívás közzététele
I.
II.
III.

Pályázati időszak: 2018. július 17.
Pályázati időszak: 2019. január 15.
Pályázati időszak: 2019. június 15.

6. A pályázat benyújtásának határideje
I.
II.
III.

Pályázati időszak: 2018. augusztus 10.
Pályázati időszak: 2019. február 15.
Pályázati időszak: 2019. július 15.

7. A döntésre történő előkészítés során az előírt pályázati anyagban észlelt hiány esetén,
írásbeli hiánypótlási felhívás kerül megküldésre a pályázó részére elektronikus
formában, valamint postai úton, a hiánypótlás teljesítési határidejének kitűzésével. A
határidő az I. pályázati szakasz esetében 2018. augusztus 14., a II. pályázati szakasz
esetében 2019. február 22., míg a III. pályázati szakasz esetében 2019. július 25. A
határidő eredménytelen eltelte esetén a pályázat érvénytelennek minősül, azaz érdemi
elbírálás nélkül kizárásra kerül a pályázati eljárásból.
8. A pályázat kötelező mellékletei:
-

-

személyazonosító igazolvány és lakcímkártya másolata
2 hónapnál nem régebbi tanulói, vagy hallgatói jogviszony igazolás
a pályázó tanulmányaira, érdeklődési területeire, társadalmi szerepvállalásinak
részletes bemutatására és távlati terveire kiterjedő részletes pályázati esszé (maximum
2 A/4-es oldal, 12-es betűméret, Times New Roman betűtípus)
legalább 3 ajánlás pályázata támogatására (Az ajánlások beszerezhetőek helyi, térségi,
megyei vezető tisztségviselőktől, intézményvezetőktől stb.)
a pályázathoz szükséges kitöltve és aláírva benyújtani a jelen kiírás melléklete szerinti
Pályázati Adatlapot, valamint az életvitelszerű tartózkodásról szóló Nyilatkozatot

9. A pályázható támogatás összege
A folyósítható támogatás összege 25 000 forint/fő.

Közéleti ösztöndíj összege
16 éven felüliek

Ösztöndíjasok száma
Ösztöndíjasok száma
összesen
4
12

Összeg/fő
25 000 Ft

Összeg/fő/6hó
150 000 Ft

Összeg/18 hó
1 800 000 Ft

10. A pályázat elbírálása
A pályázatok elbírálására a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljáró pályázatokat
bíráló bizottság, Polgárdi Város Képviselő-testületének Kulturális és Közművelődési
Bizottsága (a továbbiakban: Bírálóbizottság) jogosult. A pályázatok döntésre történő előkészítő
munkálatait a Polgármesteri Hivatal végzi.
Az elbírálás szempontjai: a Bírálóbizottság figyelembe veszi a pályázó tanulmányi eredményét,
az ajánlásokat, továbbá értékeli a benyújtott pályázati esszét.
Az elbírálás során a Bírálóbizottság kezdeményezheti a pályázók személyes meghallgatását. A
Bírálóbizottság a személyes meghallgatás időpontjáról legkésőbb 5 nappal a meghallgatás előtt
elektronikus úton, továbbá telefonon értesíti a pályázót.
11. Értesítés a pályázati döntésről
A Bírálóbizottság a meghozott döntéséről postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat,
amely egyben meghívó a hivatalos eredményhirdetésre, amelyen a sikeres pályázók átvehetik
az ösztöndíj odaítéléséről szóló határozatot. Az önkormányzat támogatási szerződést köt az
ösztöndíjassal.
12. Az ösztöndíj folyósítása
Az ösztöndíj mindhárom pályázati időszakban 6 hónapra folyósítható, az összeg havonta kerül
kifizetésre, kivéve a folyósítási időszak első hónapját, amely visszamenőleg, a második havi
ösztöndíjjal kerül folyósításra.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli (lásd a
személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 1. számú
melléklet 4.13. pontját)
13. Különleges rendelkezés
Az önkormányzat fenntartja annak a lehetőségét, hogy a jelen pályázati kiírását módosítsa,
visszavonja, vagy felfüggessze.

