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Ezúton tájékoztatorn arról, hogy az Emberi Erőforrások Minisáériuma (a továbtliakban: Minis:zterium) megbízásából
{a továbbiakban: Támogatáskezelö) nyilt pályázat keretéLren meghirdette a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer [a továbbiakban: Bursa Hungarica

az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

ÖsztöndíirendszerJ 2018, évi páIyázati fordulóját hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok feisőoktaási
tanulmányainak támogatására.

Az aktuális pá|yázati kiírást, a kapcsolódó dokumentumokat és az EPER-Bursa rendszerrel kapcsolatos ájékoztatőta
www.emet,gov.lru oldalról tölthetik le.
önkormányzatok támogatóként csatlakozhatnak a Bursa Hungarica Ösztöndíjrerrdszenhez. A Csatlakoási
nyilatkozat visszaküldése önmagában nem ielent anyagi kötelezettségvállalást, az önkormányzat a benyúitott
pályázatak ismeretében dönt a támogatási összegek odaítéléséről.

Az

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozás a www.emet.gov.hu olda}orr közzétett eljárásrendnek
megfelelően, kizárőlag a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkeze|ési és Együttrnűkódési Rendszerben (a
továbbiakban: EPER-Bursa rendszerJ valósulhat meg. A Csatlakozási nyilatkozat beküldési hatirideje:
2017. október 2. (postabélyegző).

Az EPER-Bursa rendszerhez történő belépéshezfelhasználónév és jelszó szükséges. Ha az önkormányzat már
csatlakozott a korábbi pályázati fordulókban a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez, akkor a kiemelt

kapcsolattartó a meglévő felhasználónevével és jelszavával léphet be az EPER.-Bursa rendszerbe és ott
kitöltheti a Csatlakozási nyilatkozatot a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztóndíjpá|yázat 2018. évi
önkormányzati
fordulójához.

Amennyiben az önkormányzat még nem csatlakozott a korábbi pályázati fordulókban
Ösztöndíjrendszerhez, vagy megváltoztatná a korábbi kiemelt kapcsolattartót illetve

kapcsolattartónak úi

jelszót és azonosítót kíván megadni, úgy a

a Bursa Hungarica
a korábbi kiemelt
következő linken:

https:/,/bursa.emet.hu/Onk/TOnkBe]ep.aspx a(z] Vigántpetend Község 0nkormányzata részérelétrehozott ídeiglenes
felhasználónéwel és jelszóval léphet be a rendszerbe:

Felhasználónév: Bmcgcí; Ielszó: vDfDkCHy
A küldött felhasználónév és jelszó kizárólag a Csatlakozási nyilatkozat kitöltésére és a kiemelt önkormányzati
kapcsolattartó kiielöIésére szolgál. Minden további feladatot a kijelölt kiemelt önkorrnán5zati kapcsolattartó fud
elvégezni a rendszerben az álta|a megadott felhasználónéwel és jelszóval belépve. Kérjü}<, hory amennyiben a 2017.
évi pályázati fordulóban megadott kiemelt önkormányzati kapcsolattartót jelölnék ki a 201B" évi forduló kiemelt
önkormányzati kapcsolattartójává, úgy a kapcsolattartó a már meglévő fe]használónevével belépve bozza Iétre a
Csatlakozási nyilatkozatot, és ebben az esetben a küldött felhasználónevet és jelszót ne lTasználják!

Kérjúk,hogy a Csatlakozási nyilatkozat kitöltése előrt a Felhaszndlók menüpontban azokat az önkormányzati
felhasználókat akik rnár nen kezelik a Bursa Hungarica pá|yázatokat az EPER-Bursa rendszerben, töröljék a
felhasználók közül!
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