PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
AZ ADY ENDRE ÖSZTÖNDÍJRA!
Kiírási időpont: 2018. szeptember 24., hétfő
Pályázati alap kiíró: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Nemzeti Tehetségalap, Budapest
Érvényes régiók: Brassó megye, Bákó megye, Kovászna megye, Hargita megye, Maros megye
Alapkezelő: Székelyföldi Tehetségsgítő Tanács, Sepsiszentgyörgy
A rendelkezésre álló keretösszeg: 8.700.000 Ft
Ösztöndíjak száma: 87
A tanulók által ösztöndíjként elnyerhető támogatás: 100.000 Ft-nak megfelelő valuta/tanuló a 2018/2019-es tanévre.
Pályázók köre: romániai magyar nyelvű közoktatásban részt vevő, kiemelkedően tehetséges, 6–12. évfolyamon tanuló, szociálisan hátrányos helyzetű Brassó, Bákó,
Kovászna, Hargita, Maros megyei lakhelyű tanuló.
Az ösztöndíjra jelentkező tanulóknak az alábbiakban felsorolt feltételeknek kell megfelelnie:
1. kimagasló tanulmányi eredményekkel rendelkezik/kiemelkedően tehetséges
Ennek kritériuma az alábbiak valamelyike:
a) jó, jeles vagy kitűnő tanulmányi átlagot ért el a 2017/2018-as tanévben,
b) megyei 1-2., vagy országos 1-4., vagy Kárpát-medencei 1-4., vagy nemzetközi versenyen 1-8. helyezést ért el, vagy a TUDOK Kárpát-medencei döntőjébe jutott a 2017/2018as tanévben,
c) a Tehetségpont a pályázót kiemelkedő tehetségnek tartja, és erről részletes indoklást tartalmazó igazolást és ajánlást állít ki;
és
2. szociálisan hátrányos helyzetű
Ennek kritériuma az alábbiak valamelyike:
a) árva vagy félárva; a szülő egyedülálló; nagycsaládban él; nevelő- vagy lakó otthonban él,
b) a pályázó tanuló tartós beteg vagy fogyatékossággal élő,
c) valamelyik szülő regisztrált munkanélküli, vagy tartósan súlyos beteg vagy fogyatékos,
d) olyan egyéb, igazolható családi körülmény, amely miatt a családja az átlagosnál rosszabb anyagi körülmények között él, így zavartalan tanulása veszélyeztetve van.
Pályázatok benyújtása: A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 12. (postabélyegző dátuma)
A pályázatot postai úton az alábbi címére szükséges elküldeni a kért mellékletekkel együtt, valamint az adatlapot elektronikusan is. A szükséges mellékletek felsorolása a pályázati
űrlapon megtalálható.
Asociaţia pentru Ocrotirea Talentelor din Ținutul Secuiesc
520014 Sfântu Gheorghe, str. Bisericii, nr. 1/A, jud. Covasna
A pályázati csomag letölthető a www.tehetsegpont.ro honlapról.
A pályázattal kapcsolatosan további információk az alábbi elérhetőségeken kaphatók:
Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács: Telefonon: 0267-351.959, E-mail: Rózsa Annamária: sztt@tehetsegpont.ro

