Ikt: 29 /2018.

PRO PAEDAGOGIA CHRISTIANA ALAPÍTVÁNY
Szent Gellért Ösztöndíj – 2019.
I.

A PÁLYÁZATBAN RÉSZTVEVŐK KÖRE

A pályázatban a Katolikus Pedagógiai Intézettel pedagógiai szakmai szolgáltatói szerződést kötött
fenntartók nevelési-oktatási intézményei közül az általános iskolák, gimnáziumok,
szakgimnáziumok, szakiskolák és kollégiumok vehetnek részt.

II.

A PÁLYÁZAT CÉLJA

A pályázat célja: az oktatási intézményekben a rászoruló tanuló támogatása ösztöndíj formájában.

III.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

Általános feltételek:
1. Csak önálló intézmény adhat be pályázatot (tagintézmény nem pályázhat külön).
2. Egy intézmény csak két tanulói ösztöndíjra pályázhat.
3. Pályázható összeg érintett gyermekenként négy hónapra (2019. február-május) havi 10.000
Ft.
4. Önrészt nem várunk el az intézményektől. Ha saját alapítványukból, vagy más forrásból
tudnak további támogatást adni tanulóiknak, kérjük, tüntessék fel.
5. A pályázó intézmény vállalja, hogy az ösztöndíjban részesülő tanulóinak nevét az
intézményben plakáton (kötelező), honlapján (kötelező) és lehetőség szerint a helyi
sajtóban közzéteszi, ezekkel népszerűsítve a Pro Paedagogia Christiana Alapítványt.
Részletes feltételek:
Az intézmények az alábbi három feltételnek együttesen megfelelő tanulók számára
pályázhatják meg az ösztöndíjat:
1. Akinek mindkét szülője munkanélküli, vagy ha egyik szülője/gondviselője egyedül neveli
és munkanélküli; (munkanélkülinek tekintjük a rendszeres főállású jövedelemmel minimum
fél éve nem rendelkező személyt, illetve azt, aki GYES, GYED, közmunkaprogram,
nyugdíj stb. vesz igénybe);
2. minimum 3 kiskorú gyermek nevelkedik a családban;
3. a gyermek az I. pontban megadott intézmény nappali tagozatos tanulója.
Megjegyzés:
• A pályázatok elbírálásánál a kuratórium szempontként veszi figyelembe a tanulók
tanulmányi eredményét, sportteljesítményét, közösségi szerepvállalását.

IV.

A PÁLYÁZAT KERETÉBEN ELSZÁMOLHATÓ KIADÁSOK
A pályázat keretében kizárólag a tanulónak kifizetett ösztöndíjat lehet elszámolni.

V.

A MEGVALÓSÍTÁS ÜTEMEZÉSE

A pályázat megvalósítása 2019. február 1-jétől kezdődhet, lezárása 2019. május 15. A pályázati
elszámolás elkészítésnek határideje 2019. május 15.

VI.

A PÁLYÁZAT TARTALMI és FORMAI KÖVETELMÉNYEI

1. A pályázónak a hiánytalanul kitöltött pályázati űrlapot elektronikusan kell beküldenie.
2. Az elektronikus beküldés után kapott visszajelző e-mailt az intézményvezető és a
gyermekvédelmi felelős (ennek hiányában a gazdasági vezető) aláírásával és az intézmény
körpecsétjével hitelesítve a Katolikus Pedagógiai Intézetbe kell eljuttatni.
3. A beadási határidő mind az elektronikus űrlapkitöltésnél, mind a postára adásnál ugyanaz,
ld. VII. pont.

VII.

A PÁLYÁZAT BEADÁSÁNAK HELYE, IDEJE és MÓDJA:

1. A pályázat beadásának határideje: 2018. december 10. 24 óra
2. A

pályázati

adatlapot

űrlap

formájában

elektronikusan

lehet

kitölteni

a

https://www.katped.hu/szent-gellert-osztondij-palyazat-2019

honlapon. (Amennyiben az űrlap elérése nehézséget jelent az intézmény számára, kérjük,
jelezze ezt a leibingerne@katped.hu címen, szívesen segítünk.)
3. Az űrlap kitöltését visszajelző e-mailt kinyomtatva és az intézményvezető a
gyermekvédelmi felelős aláírásával és az intézmény pecsétjével hitelesítve 2018. december
10-ig kell postára adni.

cím: Katolikus Pedagógiai Intézet
1406 Budapest, Pf. 68.
A borítékra írják rá: „Szent Gellért Ösztöndíj – 2019”.
VIII.
-

IX.

A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA
A határidő után beérkező, illetve a formai hibás, hiányos pályázatok az elbírálásban nem
vehetnek részt.
Hiánypótlásra nincs lehetőség.
Az ösztöndíj elnyeréséről az alapítvány kuratóriuma dönt, döntését nem köteles
megindokolni, és az ellen fellebbezésnek helye nincs.
A kuratórium döntéséről minden pályázót – az általa a pályázatban megadott e-mail címen
– értesítünk.

SZERZŐDÉSKÖTÉS

A nyertes pályázókkal szerződést kötünk, amely tartalmazza az elnyert összeg kifizetésének
feltételeit.
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X.

FINANSZÍROZÁSI MÓD: UTÓFINANSZÍROZÁS

A szerződésben szereplő összeg átutalása a pályázó hivatalos, az adatlapon megadott
bankszámlaszámára az elszámolási határidő után, a hiánytalan és hibátlan elszámolást követően
történik.

XI.

A PÁLYÁZATOK ELSZÁMOLÁSI MÓDJA

Az elszámolás a szerződésben meghatározott ütemezés és feltételek szerint történik.

XII.

FONTOS!

A pályázati űrlap elérhető az Alapítvány honlapján

(http://www.ppcha.hu/szent_gellert_osztondij_2019) vagy a Katolikus Pedagógiai
Intézet honlapján.
A pályázati kiírással kapcsolatban további segítség dr. Leibinger Jánosnétól kérhető (szerdán,
csütörtökön és pénteken 9-15 h között).
E-mail cím: leibingerne@katped.hu , telefonszám: +36 1 479 3003

Őszinte tisztelettel:

Budapest, 2018. november 15.

PPCHA Kuratóriuma
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