
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

Az Európai Polgár Közhasznú Alapítvány „Szerb-Magyar baráti kapcsolatokat, közös 

együttműködés és a demokrácia segítése, erősítése” című ösztöndíj pályázatot hirdet a pályázat 

célterületén élő 18 év felettiek számára 

 

 

A pályázat célja 

 

A szerb-magyar gazdasági, kulturális és politikai kapcsolatok megismerése és erősítése. A résztvevők 

havi egy alkalommal olyan előadásokon, konferenciákon vagy szakmai műhelymunkákon (workshop) 

fognak részt venni, amelyeken megismerhetik a magyar-szerb kapcsolatokat. Kiváló lehetőség fiatalok 

számára a karrier építésükben, ezen nemzetközi szintér megismerése. Az idősebb korosztály számára 

kapcsolataik erősítését és új kapcsolatok, új ismeretek aspektusok megszerzést. A projekt során a 

pályázók és a megismert vállalkozok, civil szervezetek és egyéb részvevők között aktív 

együttműködés és kapcsolat alakul ki. A demokrácia fontos alappillére, hogy az állampolgársággal 

rendelkezők, aktív és tudatos résztvevői legyenek országaiknak, ezzel építve a két ország közötti 

együttműködést és baráti kapcsolatokat. 

A projekt távlati célja, hogy Szerbia és Magyarország között létrehozott gazdasági, kulturális és 

politikai együttműködési HÍD segítse Szerbia Európai Uniós csatlakozását, az 1000 éves Magyar-

Szerb baráti kapcsolatokra építve. 
 

 

Pályázók köre 

 

Minden 18. életévét betöltött kettős Magyar-Szerb állampolgár, aki rendelkezik Magyarországon 

bejelentett lakcímmel. 

 

Ösztöndíjban az a személy részesülhet, aki  

 18. életévét betöltötte, 

 Magyar-Szerb kettős állampolgár, 

 Rendelkezik Magyarországon bejelentett lakcímmel, 

 Magyar-Szerb választói névjegyzékben be van jegyezve, 

 Rendelkezik minimum középfokú végzettséggel, 

 Betartja az állampolgári kötelezettségeit. 

 

Az ösztöndíj összege: 12 hónapon keresztül havi 10.000 Ft. 

Támogatásban részesülők várható száma: minimum 5 fő maximum 10 fő 
 

A Pályázó pályázata benyújtásával  

 hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró 

szervezet nyilvántartásba vegye, és azokat a Támogatáskezelő részére - kizárólag az 

ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából – 

átadja, illetve az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje, az alapítvány a GDPR szabályok 

megtartása mellett kezeli a szenzitív adatait; 

 b) hozzájárul ahhoz, hogy a Támogatáskezelő személyes adatait az ösztöndíjpályázat 

lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama 

alatt kezelje. Az alapítvány a GDPR szabályok megtartása mellett kezeli a szenzitív 

adatai. 

 



 
 

A pályázatok benyújtásának módja: 

A pályázatot papír alapon a jelen felhívás 1. számú mellékletét képező pályázati adatlap kitöltésével és 

a kötelező mellékletek csatolásával postai úton vagy személyesen: 

Európai Polgár Közhasznú Alapítvány 

6750 Algyő, Kastélykert utca 67. 

címezve lehet benyújtani. A borítékra kötelezően ráírni: 

„Szerb-Magyar baráti kapcsolatokat, közös együttműködés és a demokrácia segítése, 

erősítése”  
 

A pályázathoz kötelezően csatolandó mellékletek: 

 lakóhely igazolás, 

 szerb útlevél vagy személyigazolvány száma és szerb személyi száma: JMBG 
igazolása, 

 magyar személyigazolvány vagy útlevél számának igazolása. 
 

A pályázat benyújtásának határideje: 

A pályázatok beérkezési határideje: 2020. január 15. 

A pályázati kiírásról bővebb tájékoztatás kérhető: Kószó Miklós szakmai vezető;  

emailcím: europaipolgar@gmail.com 

 

A pályázatok elbírálása: 

A beérkezett pályázatokat az Alapítvány bírálja el 2020. január 31-ig:  

 hiánypótlásra nincs lehetőség, 

 a nem a pályázati adatlapon benyújtott, határidőn túl, formailag nem megfelelő pályázatokat a 

bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja, 

 az elbírálás során korra, fajra, nemre bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra 

tekintet nélkül, kizárólag a pályázatban megjelölt feltételek mentén, objektív vizsgálat alapján 

járhat el. 

 

Értesítés a pályázati döntésről: 

A döntéshozó Alapítvány a meghozott döntéséről 8 napon belül írásban értesíti a pályázókat. A 

döntéssel szemben jogorvoslati lehetőség nem biztosított. 

 

Az ösztöndíj folyósítása: 

Az ösztöndíj folyósítása tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig, átutalással.  

 

A pályázók értesítési kötelezettségei: europaipolgar@gmail.comgmail.com 

Az ösztöndíjban részesülő köteles  

 az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról 

haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül írásban értesíteni az Alapítványt, 

 

Visszafizetési kötelezettség:  

Az ösztöndíjban részesülő az ösztöndíjat visszafizetni köteles, ha:  

 az ösztöndíj folyósításának időszak alatt megszakítja a kötelezettségeit, 

 műhelymunkákról hiányzik, 

 értesítési kötelezettségét elmulasztja, amennyiben az a feltételekben bekövetkező változásra 

vonatkozik.  


