PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A LEONARDO DA VINCI PROGRAM 2006-OS PÁLYÁZATI FORDULÓJÁBAN TÁMOGATÁST NYERT
LEONARDO MOBILITÁSI PROJEKTEK HÁTRÁNYOS HELYZETŰ ÉS FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ
KEDVEZMÉNYEZETTJEI MEGÉLHETÉSI KÖLTSÉGEINEK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSÁRA

A Tempus Közalapítvány pályázatot hirdet a 2006-ban elfogadott Leonardo mobilitási projektek
közül a hátrányos helyzetű kedvezményezetteket bevonó intézmények számára. A pályázat tárgya
kiegészítő támogatás megítélése az önrész hányad csökkentése érdekében.
A támogatás elnyerésének feltételei:
 Azon intézmények nyújthatnak be pályázatot, amelyek
1. 2006-os pályázati fordulóban benyújtott pályázatát a Tempus Közalapítvány/ Leonardo
Nemzeti Iroda támogatásra elfogadta,
2. és a támogatási szerződést a projekt megvalósítására az intézménnyel megkötötte
3. valamint még nem került megítélésre az összes kiutazó hátrányos helyzetű ill.
fogyatékossággal élő kedvezményezettük részére 50 %-kal – ill. fogyatékossággal élők
esetén 100%-kal – magasabb megélhetési támogatás (ha az intézmény csak a
kedvezményezettek egy részére kapott emelt támogatást, a többi kedvezményezett
megélhetési költségeinek kiegészítésére igényelhet további kiegészítő támogatást).
 A támogatás csak akkor igényelhető, ha a mobilitási projekt még nem zárult le (a támogatás
igényelhető a kiutazás megkezdése után is)
 Kizárólag szakmai gyakorlatok kedvezményezettjei
támogatásban, csereprogramok résztvevői és kísérők nem.

részesülhetnek

a

kiegészítő

 Kiegészítő támogatás csak a hátrányos helyzetű kedvezményezettek megélhetési költségének
támogatására kérhető, max. a célcsoportonként adható Leonardo támogatás mértékének 50
%- , ill. fogyatékossággal élők esetén 100%-áig.
 Csak azon kedvezményezettek számára igényelhető kiegészítő támogatás, akik a mellékelt
táblázatban felsorolt kritériumok legalább egyikének megfelelnek, és ezt a megfelelő
dokumentummal igazolni tudják.
 A pályázatot a Tempus Közalapítvány által közzétett űrlapon kell benyújtani a pályázó
intézmény hivatalos képviselőjének aláírásával és pecsétjével ellátva.
A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
 A pályázati űrlapot, amelyen az intézmény feltüntette a kedvezményezettek nevét, hátrányos
helyzetének indokát és az igényelt kiegészítő támogatás összegét.
 A felsorolt kedvezményezettek hátrányos helyzetét alátámasztó dokumentumokat (elegendő
másolat is).
A pályázati űrlap letölthető a Tempus Közalapítvány honlapjáról (www.tka.hu >> Pályázatok >>
Aktuális pályázatok >> „Kiegészítő támogatás…”).
A kiegészítő támogatásra a pályázati felhívás megjelenésétől kezdve 2008. március 31-ig (postai
feladási határidő) vagy a rendelkezésre álló források erejéig folyamatosan lehet pályázni.
A pályázatot 1 példányban, ajánlott küldeményként az alábbi címre kérjük eljuttatni:
Tempus Közalapítvány, 1438 Budapest 70, Pf.: 508.
További információért kérjük, hívják az Önök projektjéhez tartozó kapcsolattartó személyt a
Leonardo Nemzeti Iroda munkatársai közül.
Tempus Közalapítvány/ Leonardo Nemzeti Iroda
Tel.: (1) 237 1300, Fax: (1) 237 1301
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A hátrányos helyzetűség feltételei a Leonardo kiegészítő támogatás elnyerésére
Hátrányos helyzet kritériuma
1. Szakmai alapképzésben résztvevő tanulók

akit, családi körülményei, szociális helyzete
miatt a jegyző védelembe vett és/vagy

akinek törvényes felügyeletét ellátó szülője
legfeljebb az iskola 8. évfolyamán folytatott
tanulmányait fejezte be sikeresen és/vagy

akit tartós nevelésbe vettek és/vagy

aki ingyenes tankönyvellátásban3 részesül
és/vagy

aki árvaellátásban részesül és/vagy

aki fogyatékossággal él1 és/vagy

speciális nevelési igényű2 és/vagy

aki
tartósan
beteg,
megváltozott
munkaképességű és /vagy

speciális étkezési igényű és/vagy

aki hátrányos helyzetben lévő településen,
kistérségben4 él
2. Felsőoktatási hallgatók

árvaellátásban részesül és/vagy

fogyatékossággal él1 és/vagy

tartósan
beteg,
megváltozott
munkaképességű és /vagy

speciális étkezési igényű és/vagy

roma tanulók/hallgatók részére meghirdetett
tanulmányi
ösztöndíjban
részesül
a
2005/2006-os tanévben a tanulmányi
sikeressége előmozdításának támogatására
vagy a szakmai gyakorlat időpontjában
és/vagy

Bursa Hungarica ösztöndíjban részesült a
2005/2006-os tanévben vagy a szakmai
gyakorlat időpontjában és/vagy

Esélyt
a
Tanulásra
Közalapítvány
ösztöndíjban részesült a 2005/2006-os
tanévben vagy a szakmai gyakorlat
időpontjában és/vagy

aki hátrányos helyzetben lévő településen,
kistérségben4 él
3. Fiatal dolgozók/frissen végzettek
 fogyatékossággal él1 és/vagy
 tartósan beteg, megváltozott munkaképességű
és /vagy
 speciális étkezési igényű és/vagy
 civil szervezet munkaerőpiaci integrációs
programjában vesz részt és ennek keretében
Leonardo szakmai gyakorlatot teljesít és/vagy
 hátrányos helyzetben lévő településen,
kistérségben4 él.

Elfogadott igazolás típusa (másolat elegendő)


Önkormányzati



Szülő által aláírt nyilatkozat erről




Gyámhivatali
Iskolai vagy önkormányzati






Önkormányzati vagy nyugdíjfolyósítói
Orvosi
Iskolai
Orvosi vagy szakértői




Orvosi
Lakcímkártya másolata és a megye
megjelölése





Önkormányzati/nyugdíjfolyósítói
Orvosi
Orvosi vagy szakértői




Orvosi
Pályáztató szervi



Pályáztató szervi



Pályáztató szervi



Lakcímkártya
megjelölése

másolata

és

a

megye




Orvosi
Orvosi vagy szakértői




Orvosi
Civil szervezet alapító okirata és igazolása a
résztvételről



Lakcímkártya
megjelölése

Definíciók:
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másolata

és

a

megye

1

Fogyatékos személy, aki érzékszervi – így különösen látás-, és hallásszervi – vagy mozgásszervi
vagy értelmi képességeit jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a
kommunikációjában számottevően korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi életben
való aktív részvétel során. (1998. évi XXVI. Törvény a fogyatékos személyek jogairól és
esélyegyenlőségük biztosításáról).

2

Sajátos nevelési igényű az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság
szakvéleménye alapján
a) testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén
halmozottan fogyatékos
b) pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott
(pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus, vagy kóros aktivitászavar).
(1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról)
3

Tankönyvtámogatás – 2001. évi XXXVII. Tv a tankönyvpiac rendjéről (8. §)
Ingyenesen kell biztosítani a tankönyvhöz való hozzájutást az alábbi körben:
o a tartósan beteg,
o a sajátos nevelési igényű,
o a három vagy többgyermekes családban élő,
o az egyedülálló szülő által nevelt,
o a nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult,
o és a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő
4

Hátrányos helyzetű térség, település
64/2004. (IV.15.) Korm. rendelet a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékéről
7/2003. (I.14.) Korm. rendelet társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott,
illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről.

2006. június 9.
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