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A Szabadka Város Ifjú Tehetségeket Támogató Költségvetési Alapjának megalapításáról szóló rendelet 10.
szakaszának 1. bekezdés 2. pontja (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 53/16, 15/17 és 17/18 száma) alapján
Szabadka Város Ifjú Tehetségeket Támogató Ösztöndíjbizottsága (a továbbiakban: Ösztöndíjbizottság) 2018.08.27én
PÁLYÁZATOT HIRDET
SZABADKA VÁROS IFJÚ TEHETSÉGEI FEJLŐDÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA
I.
Pályázatot hirdetünk Szabadka város ifjú tehetségei fejlődésének támogatására, a következőkre:
1. segítséget nyújtani a tehetséges középiskolás diákoknak és hallgatóknak, akik tanulmányaikat a Szerb
Köztársaság költségvetésének támogatásával folytatják köztársasági alapítású oktatási intézményben;
2. a legjobb középiskolás diákok és hallgatók külföldi szakmai gyakorlatának (tanulmányi kirándulásának)
finanszírozásában való részvétel, egy iskolaéven belül;
3. az általános és középiskolai diákok megjutalmazása az elismert hazai és külföldi versenyeken elért
eredményekért.
II.
Az e pályázat I. pontjában foglalt pénzbeli támogatásra az ifjú tehetségek az alábbi feltételek mellett
jogosulhatnak:
- a Szerb Köztársaság állampolgárai,
- bejelentett lakhelyük vagy tartózkodási helyük a támogatás iránti igénylés benyújtását megelőző legalább
egy éve Szabadka Város Önkormányzatának területén van,
III.
A támogatásban a diákok és hallgatók (a továbbiakban: pályázó) az alábbi feltételek mellett részesülhet:
- teljesítették az előző években lehallgatott valamennyi vizsgát;
- egyetlen évet illetve osztályt sem ismételtek.
IV.
A támogatás elnyerésének kritériumai:
- az előző évben elért tanulmányi eredmény;
- a versenyeken elnyert díjak.
Az általános és középiskolai diákok előző évben elért tanulmányi eredménye a következő módon lesz
pontozva:
Értékelés
3,00-3,49
3,50-4,49
4,50-4,99

Pontok száma
2
3
4

5,00

5

Az előző iskolaévben versenyeken nyert díjak pontozása a következőképpen történik:
1. Községi verseny
Helyezés
első helyezés
második helyezés
harmadik helyezés

Pontok száma
3
2
1

2. Körzeti verseny
Helyezés
első hely
második helyezés
harmadik helyezés

Pontok száma
5
4
3

3. Országos verseny
Helyezés
első hely
második helyezés
harmadik helyezés

Pontok száma
6
5
4

4. Nemzetközi verseny
Helyezés
első hely
második helyezés
harmadik helyezés

Pontok száma
7
6
5

Az azonos szakterületen szervezett különböző szintű versenyeken elért pontszámok nem lesznek összeadva,
hanem a az elért legmagasabb eredmény lesz pontozva, míg a különböző szakterületeken szervezett versenyeken
elért pontok össze lesznek adva, rangsorolva a legmagasabb elért eredményt.
V.
A hallgatók támogatásának követelménye az előző tanulmányi évben elért eredmény.
A hallgatók előző évben elért tanulmányi eredményének pontozása a következőképpen történik:
Értékelés
6,50-7,49
7,50-8,49
8,50-9,49
9,50-10,00

Pontok száma
4
6
8
10

VI.
Azoknak a pályázóknak, akik támogatásért folyamodnak, de korábban versenyeken nem értek el
eredményeket, adható támogatás az előző iskolaévben elért tanulmányi eredménytől függően, amit a fentebb leírt
módon kell pontozni.
VII.
Az előzőleg már eredményeket elért pályázók és azon pályázók rangsorolása, akik eddig még nem értek el
eredményeket, külön-külön történik.

VIII.
A kitöltött jelentkezési laphoz a pályázóknak a következő okmányokat kell mellékelniük:
- rövid önéletrajz az előző évben elért eredmények feltüntetésével,
- születési anyakönyvi kivonat,
- állampolgársági bizonyítvány,
- személyi igazolvány fénymásolata, kiskorúak esetében a törvényes képviselő személyi igazolványának
fénymásolata,
- a pályázó folyószámlájának fénymásolata (a 18 évnél fiatalabbak esetében a törvényes képviselő
folyószámlájának száma),
- a bizonyítvány fénymásolata,
- az oktatási intézmény által lehitelesített tanulmányi átlag,
- a versenyeken szerzett oklevelek fénymásolata.
IX.
A Bizottság javaslatára a polgármester dönt az eszközök (pénzbeli támogatás) odaítéléséről Szabadka város
ifjú tehetségei számára.
A döntés megjelenik Szabadka város hivatalos honlapján.
Az a kérelmező, aki nem kapott támogatást, fellebbezhet a Szabadkai Városi Tanácshoz (a továbbiakban:
városi tanács), a támogatások odaítéléséről szóló döntés közzétételét követő 8 napon belül.
A városi tanács döntése végleges.
X.
A Szabadka város ifjú tehetségeinek odaítélt támogatásról szóló döntés véglegesítését követően az
önkormányzat szerződést köt a kérvényezővel illetve törvényes képviselőjével a támogatásról.
XI.
A pályázat Szabadka Város Önkormányzatának www.subotica.rs honlapján lesz közzétéve.
XII.
A pályázati jelentkezési lapot az előírt iratokkal együtt zárt borítékban Szabadka Város Önkormányzatának
irattárába kell beadni a Városi Ügyfélszolgálat révé, vagy postán is elküldhető a következő címre: Szabadka Város
Önkormányzata, Szabadság tér 1., 24.000 Szabadka, "Pályázati jelentkezés" jelzéssel.
A jelentkezési lap átvehető a Városi Ügyfélszolgálatban, illetve letölthető Szabadka Város
Önkormányzatának www.subotica.rs honlapjáról.
XIII.
A pályázatra 2018.08.28-tól 2018.09.11-ig lehet jelentkezni.
A hiányos és késve érkezett jelentkezéseket a bizottság figyelmen kívül hagyja.
A pályázattal kapcsolatban bővebb információt Szabadka Város Közigazgatási Hivatalának Társadalmi
Tevékenységek Titkárságán lehet kérni, Szabadkán a Szabadság tér 1. szám alatt, a 3. emeleti 305-ös irodában vagy
a 024/626-928 telefonszámon.

Az ösztöndíjbizottság elnökhelyettese
Mario Petranović

