Hogyan tudom benyújtani a pályázatomat?
A pályázati anyagokat az osztondij@hbmo.hu e-mail címre várjuk. Kérjük a dokumentumokat pdf
formátumban küldjék meg részünkre.

Mire kell figyelnem a pályázati anyagom összeállításánál?
A tanulói jogviszony igazoláson érdemes feltüntetni a tanult szakirány megnevezését. Sok esetben
sajnos a középfokú oktatási intézmények esetében ezen a dokumentumon csak a tanuló osztálya
látható.
Az utolsó lezárt tanulmányi félév igazolásánál minden esetben az oktatási intézmény által kiállított
(bélyegzővel és az intézmény aláírásával ellátott) dokumentum szükséges. Sajnos a Neptun vagy a
Kréta rendszerből, képernyőfotóval készített felvételeket nem tudjuk elfogadni.
A 18 év alatti pályázók esetében a „Pályázati adatlap”-ot, valamint a két darab nyilatkozatot mind
a pályázónak, mind pedig a törvényes képviselőnek alá kell írnia.

Mely településekről adhatom be a pályázatomat?
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat négy konzorciumban hirdette meg az ösztöndíjpályázatot:
Esztári konzorcium, (Berekböszörmény, Esztár, Hajdúbagos, Hajdúsámson, Kismarja,
Mezőpeterd),
Püspökladányi konzorcium, (Báránd, Bihartorda, Püspökladány, Sárrétudvari, Szerep),
Berettyóújfalui konzorcium, (Berettyóújfalu, Gáborján, Pocsaj, Szentpéterszeg, Váncsod)
Csökmői konzorcium, (Bakonszeg, Csökmő, Furta, Vekerd, Zsáka)
Azon tanulók, illetve hallgatók pályázatát várjuk, akik a felsorolt települések egyikén rendelkeznek
állandó lakóhellyel. Amennyiben csak a tartózkodási hely szól ezen településekre és az állandó
lakóhely más települést jelöl, abban az esetben a pályázat elutasításra kerül.

Beadhatom e a pályázatomat, ha esti tagozaton tanulok?
Igen, hiszen azon tanulók, illetve hallgatók pályázatát várjuk, akik a pályázat benyújtásakor nappali,
levelező vagy esti tagozaton
• iskolai rendszerű oktatásban tanulói, vagy felnőttképzési jogviszonyban, aktív (nem szünetelő)
jogviszony keretében; Hajdú-Bihar megye területén működő középfokú iskolában (gimnázium,
szakgimnázium, szakiskola, készségfejlesztő iskola, szakképző iskola, technikum), vagy
• aktív hallgatói jogviszony keretében bármely, az országban működő államilag elismert
felsőoktatási intézményben (egyetem, főiskola) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező
alapképzésben vagy mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben vagy
egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatja tanulmányait.

Áttekintettem a preferált szakma listát, de sajnos az én
szakmám/szakirányom nem szerepel a felsorolásban, benyújthatom e a
pályázatomat ebben az esetben?
Igen, azon tanulók, illetve hallgatók pályázatát is várjuk, akik más szakma/szakirány keretein belül
folytatják tanulmányaikat.

Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülök, ebben az estben benyújthatom e
a pályázatomat?
Igen, mivel az említett ösztöndíj hazai forrásból finanszírozott, így nem kizáró ok a Maradj HajdúBiharban ösztöndíj kiírás során.

A dokumentumok között megtaláltam a Pontrendszer elnevezésű
dokumentumot, mely esetben szükséges ezt alkalmazni?
Abban az esetben, ha egy adott konzorciumból, a támogatható létszámot meghaladó mennyiségű
pályázat érkezik be, akkor vesszük figyelembe a pontrendszer alapján a preferált szakmára,
nyelvvizsgára, sporteredményre stb.-re adható plusz pontokat.

