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KÁL NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
A TARNA-MENTI ÖSZTÖNDÍJRENDSZER HÁROM ISKOLAI FÉLÉVBEN KÍNÁLT TÁMOGATÁSI 

LEHETŐSÉGET A HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSÉBEN EGYÜTTMŰKÖDŐ KÁL, 

KÁPOLNA, KOMPOLT, ALDEBRŐ ÉS TÓFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATAI ÁLTAL ALKOTOTT 

KONZORCIUM TERÜLETÉN ÉLŐ FIATALOK SZÁMÁRA. A 2019/2020-AS ŐSZI FÉLÉVRE 58 FIATAL 

PÁLYÁZOTT.  

A Konzorciumban résztvevő települések önkormányzatai az EFOP-1.5.3.16-2017-00106 pályázat 

keretében közös és egységes ösztöndíj pályázatot hirdettek meg a három iskolai félévre 

vonatkozóan. A támogatásra fordítható keretösszeg összesen 4 millió Ft volt, amelyből a az őszi 

félévben 1.425.000 Ft-ot október közepéig kaptak meg a diákok. 

Az ösztöndíjrendszer kialakításának célja volt a fiatalok helyben maradásának ösztönzése, a megélhetési 

körülményeik javítása, a vidék népességmegtartó képességének erősítése és az ezzel kapcsolatos 

értékközvetítés támogatása. 

A pályázati feltételek előírták az alábbiakat: magyar állampolgárság, 15-24 év közötti életkor, a konzorcium 
településeinek egyikén állandó lakóhely, középiskolai tanulói jogviszony, vagy aktív hallgatói jogviszonnyal 
rendelkező első diplomáját szerző egyetemi vagy főiskolai hallgatói jogviszony igazolása, valamint 1-2 
ajánlás. A fiataloknak nyilatkozniuk kellett, hogy nagycsaládban élő vagy egyedülálló szülő gyermekeként, 
vagy szociálisan hátrányos helyzetűként pályáztak, illetve a középiskolában, vagy ezt megelőzően az 
általános iskolában az előző félévben az igazolatlan óráinak száma 10 alatt volt. A pályázóknak egy esszét 
is írniuk kellett, hogy kire vagy mire büszkék a településükön. Előnyt jelentett a 4.00 feletti tanulmányi 
átlageredmény. 

A szeptember 20-i határidőre 58 pályázat érkezett, ebből 50 megfelelt a formai és tartalmi 
követelményeknek, így a konzorcium területén 33 fő középiskolás és 17 fő felsőoktatásban tanuló részesült 
ösztöndíjban a 2019/20. tavaszi félévben. A középiskolások részére 20.000 Ft/fő és az egyetemi, főiskolai 
hallgatók részére 45.000 Ft/fő támogatás került kifizetésre 2019. október 11-ig.  

A legnagyobb érdeklődés és jelentkezési arány az előző félévi pályázathoz hasonlóan Kompolt településről 
volt. 

A települések vezetése bízik abban, hogy a Tarna-menti ösztöndíjrendszer bevezetésével a fiatalok 
motiválhatók a jobb tanulmányi eredmény elérésére, illetve a lakóhelyükhöz való erősebb kötődésre.   

 

A projekt kódja: EFOP-1.5.3-16-2017-00106 

A projekt címe: „Komplex megoldások a társadalmi-területi hátrányok érdekében” 

 

A támogatás összege: 247 856 219 Ft 


