PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a 2021/22. támogatási évre,
kárpátaljai magyarul tanuló, hátrányos helyzetű, tehetséges tanulók támogatására
Kik pályázhatnak?
A kárpátaljai magyar iskolákba eljuttatott ösztöndíj pályázatra azok a szülők/gyámok
jelentkezhetnek, akiknek igazolhatóan kiváló képességű gyermeke a 2020/21. iskolai évben
magyar nyelven tanult 7., 8., 9. vagy 10. osztályban, és megfelel az alábbi feltételeknek:
 Kimagasló tanulmányi eredménnyel, képességekkel rendelkezik;
 Szociálisan hátrányos helyzetű.
Az ösztöndíjas tanuló szüleinek vállalniuk kell, hogy gyermeküket magyar tannyelvű iskolában
taníttatják, és az ösztöndíjat kizárólag a gyermek iskoláztatására költik. A tanulók pedig
kötelesek évente beszámolni tanulmányi eredményük, fejlődésük alakulásáról.
A pályázat célja, leírása
A pályázat célja a kárpátaljai magyar iskolákban tanuló kiemelkedően tehetséges hátrányos
helyzetű diákok tanulmányainak támogatása.
A Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület erdélyi magyar tehetséges gyermekeket támogató
eredményes tevékenysége alapján a programot az Egyesület Magyarországon bejegyzett
alapítványán, a Nyilas Misi Tehetségtámogató Alapítványon keresztül a 2015/16. tanévtől a
kárpátaljai magyar diákokra is kiterjesztettük. A kárpátaljai ösztöndíjprogram támogatói
megértik és átérzik annak fontosságát, hogy a kedvezőtlen környezetben élő és anyagi
gondokkal küszködő családok tehetséges gyermekeinek támogatására szükség van.
Amennyiben a támogatók részéről a program számára felajánlott adomány folyamatossága
lehetővé teszi, havonként 9 000 forintnak (évi 108 000 forintnak) megfelelő összeget juttatunk
el egy-egy ösztöndíjas tanulónak.
Az ösztöndíjat magánszemélyek biztosítják, akik személyesen is figyelemmel követhetik majd
a támogatott tanuló előmenetelét. A cél az, hogy a legtehetségesebbek hátrányos helyzetük
ellenére is eljuthassanak középiskolába, majd egyetemre. Ezért a pályázati úton elnyerhető
támogatás a 8., 9., 10. vagy 11. osztályban kezdődik, és amennyiben a támogatás feltételei
adottak, érettségiig tart.
A pályázat értékelése
A támogatást Alapítványunk ösztöndíj-bizottsága ítéli oda a felajánlott támogatások és
igénylők számától függően, egységesen érvényesített értékelés alapján. A pályázókat az
Alapítvány levélben értesíti a kuratórium döntéséről. A nyertes pályázókkal támogatási
szerződést köt, ezt követően az ösztöndíj biztosítása szeptember hónaptól kezdődik, és egy évre
szól.

Amennyiben jelentős eltérés mutatkozik a pályázati kérelemben feltüntetett jövedelem és a
család reális jövedelme között, az Alapítvány kuratóriuma akár támogatási év közben is
megszüntetheti a tanuló ösztöndíját. Abban az esetben, ha a tanuló tanulmányi eredménye és
szociális feltételei megfelelnek a szerződésben foglalt elvárásoknak, a támogatási szerződés
újrapályázás nélkül a következő évre meghosszabbítható.
A támogatásban részesülő tanulók munkáját, tanulmányi előmenetelét és a család anyagi
helyzetét az Alapítvány munkatársai családlátogatások során ellenőrzik.
A pályázat benyújtásának módja
A pályázat kizárólag a 2021/22. támogatási évre szóló pályázati adatlapon nyújtható be,
amelyhez mellékelni kell az adatlap végén felsorolt dokumentumokat!
A pályázati csomag (pályázati felhívás, pályázati adatlap és űrlap a tanuló jellemzéséhez)
kérhető a nyilasmisi.karpatalja@gmail.com címről, ill. letölthető a www.nyilasmisi.ro
honlapról is.
A pályázatot egy példányban postai úton az alábbi magyarországi vagy kárpátaljai címek
valamelyikére szükséges benyújtani
Magyarországi postacím:
Név: Nyilas Misi Tehetségtámogató Alapítvány
Cím: 1112 Budapest Komondor u. 8., Magyarország
Kárpátaljai postacímek:
Név: Perdukné Lator Ilona
Cím: 88000 Ungvár Pidgradszkaja u. 18., Ukrajna;
vagy,
Név: Mészáros Georgina
Cím: 90500 Técső, Gagarin u. 9. Técsői Magyar Tannyelvű Líceum, Kárpátalja, Ukrajna.
A hiányos pályázatokat és a pontatlanul kitöltött adatlapokat az ösztöndíj-bizottság nem veszi
figyelembe!
A pályázat benyújtásának határideje
A pályázatok beérkezési határideje: 2021. szeptember 30.
(Beérkezési határidőn azt értjük, hogy a jelzett időpontig a pályázatnak el kell jutnia a
fentiekben feltüntetett címek valamelyikéjére.)
A pályázati felhívással kapcsolatos kérdésekkel az
nyilasmisi.karpatalja@gmail.com e-mail címen érhetőek el.
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