Az EFOP-1.5.3.-16-2017-00040 azonosítószámú „Humán szolgáltatások fejlesztése
Mátraterenyén és partnertelepülésein” című projekt keretében meghirdetett
Ösztöndíj pályázat humán közszolgáltatásban dolgozó szakemberek számára
Mátramindszent településen

1. Az ösztöndíj rendszer célja:
-

a településen, önkormányzati fenntartásban működtetett humán szolgáltatások
területén dolgozó szakemberek személyes kompetenciáinak fejlesztése,

-

a szakemberek átképzése, ily módon a folyamatos szakember-ellátás biztosítása

2. A pályázat feltételei, benyújtása:
-

az ösztöndíjrendszerre a védőnői, óvodai, egészségügyi és szociális ellátásban
dolgozó felső- és középfokú végzettségű szakemberek nyújthatnak be pályázatot

-

Mátramindszenten állandó lakhellyel rendelkező pályázó

-

Aki bármely más forrásból ösztöndíjban részesül, nem részesülhet települési
ösztöndíjban

-

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 19.

-

A pályázat benyújtása személyesen, pályázati adatlap kitöltésével történik

-

A pályázatot a Mátramindszent Községi Önkormányzathoz kell eljuttatni Sipos
Istvánné szakmai koordinátornak címezve

-

A pályázat beadása után hiánypótlására nincs lehetőség

-

A pályázat támogatásának feltétele, a pályázó vállalja, hogy 2021. február 28-ig
tanulmányait sikeresen befejezi és az arról szóló tanúsítványt bemutatja.

-

A pályázat beadása során a pályázó köteles megadni azon elérhetőségeit
(telefonszám, email cím) amelyek segítségével a pályázati elbírálás során fel lehet
vele venni a kapcsolatot.

-

A pályázat leadásával a pályázó hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez, az
adatkezelésre

vonatkozó

rendelkezések

betartásával.

(Az

információs

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény)
-

A pályázat benyújtása kizárólag a pályázati űrlapon szükséges melléklettel történik.
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3. A pályázat kötelező mellékletei:
-

Jelenlegi munkahely munkáltatói igazolás

-

Végzettséget igazoló dokumentum másolata

-

Pályázat rövid indoklása

-

A pályázó nyilatkozata arról, hogy bármely más forrásból ösztöndíjban nem
részesül

4. A pályázat elbírálása
-

Az ösztöndíjak értékelésére a település 3 fős bíráló bizottságot hoz létre

-

Megítélhető átlagos támogatás maximum: 350 000 Ft/fő

-

Az ösztöndíj mértékét a beérkezett igények alapján állapítja meg a bíráló bizottság

Mátramindszent Község Önkormányzata

