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Tisztelt Képviselő-testület!
Dombóvár Város Önkormányzata az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
keretében 2016 végén megjelenő pályázati felhívásra beadott, EFOP-3.9.2-16-201700047 kódszámú, a „Humán kapacitások fejlesztése a Dombóvári járásban” című
támogatási kérelmével 2017 második félévében összesen közel 250 millió forintos
támogatási keretösszeget nyert el. A konstrukció a támogatási összeg elnyerésével 2018.
március elsejével a projektmegvalósítás szakaszába lépett.
Fent megnevezett projekt kiemelt célja a területi különbségek és különösen a
településméretből adódó társadalmi hátrányok csökkentése a helyi igényeken alapuló
humán közszolgáltatások tekintetében, valamint a minőségi közszolgáltatásokhoz való
hozzáférés javítása elsősorban a köznevelés, a felsőoktatás, a felnőttoktatás által
biztosított informális és nem formális tanulás területén.
A hátrányos helyzetű tanulók közneveléshez való hozzáférésének biztosítására a
támogatási kérelemhez benyújtott megvalósíthatósági tanulmányban rögzítésre került az
ösztöndíj program biztosítása, mely azon alapfokú oktatási intézmény nappali tagozaton
tanuló diákjai számára elérhető, akik egyéb ösztöndíjban nem részesülnek. Az
ösztöndíjra érdemes tanulók kiválasztásának szempontjai közé tartozik többek között a
tanulók tanulmányi eredménye, magatartása és a helyi közösség számára értéket
képviselő területen végzett tevékenységük (pl.: közösségi munka). Az ösztöndíjprogramban a megvalósíthatósági tanulmányban meghatározott feltételek alapján a
Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, a Dombóvári Illyés
Gyula Gimnázium és a Dombóvári József Attila Általános Iskola intézményeiből
összesen 25 fő tanuló vehet részt. Az ösztöndíj mértéke tanulónként 20.000,-Ft lehet,
időtartama pedig 20 hónap. A juttatás kifizetése egy összegben történhet meg: 2018
augusztusában.
Az ösztöndíj kiemelt célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan
rászoruló fiatalok tanulmányainak támogatása. A program működését szabályzat
formájában célszerű szabályozni, melynek mellékletét képezi a pályázati felhívás és
adatlap.

Határozati javaslat
az EFOP 3.9.2.-16-2017-00047 kódszámú, a „Humán kapacitások fejlesztése a
Dombóvári járásban” című projekt keretében megvalósuló tanulmányi ösztöndíjprogram elfogadásáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az EFOP 3.9.2.-162017-00047 projekt keretében a dombóvári alapfokú oktatásban részesülő hátrányos
helyzetű tanulók számára tanulmányi ösztöndíj-program megvalósítását.
A Képviselő-testület az ösztöndíjprogram pályázati felhívását, valamint az
ösztöndíjprogram szabályzatát a melléklet szerint elfogadja.

Határidő: 2018. május 4. – pályázati felhívás közzétételére
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