
Pályázati felhívás

A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány kuratóriuma az
1997/98-as tanévre tanulmányi ösztöndíj-pályázatot hirdet

1. magyar állampolgárságú,

- gimnáziumba vagy
- szakközépiskolába

járó, valamely nemzeti kisebbséghez tartozó tanulók számára.

Figyelem! Csak azok a diákok vehetnek részt a pályázaton,
- akinek az 1996/97-es tanév végi tanulmányi átlaga legalább 3.8, és
- iskolarendszerű, nemzetiségi oktatási programot megvalósító oktatásban vesznek részt.
Lengyel, ukrán illetve görög nemzetiségű pályázók abban az esetben vehetnek részt a pályá-
zaton, ha év végi tanulmányi átlaguk legalább 3.8, és szervezett, iskolarendszeren kívüli
nemzetiségi anyanyelvi oktatásban vesznek részt, és ezt az oktató szervezet hivatalosan iga-
zolja.

2. magyar állampolgárságú:
- szakközépiskolába,
- szakmunkásképzőbe,
- szakiskolába járó,
- valamimt felsőfokú szakképesítést nyújtó intézetbe járó, illetve
- technikus-képzésben résztvevő

cigány tanulók számára.

Figyelem: felsőfokú szakképesítést nyújtó intézménybe járók és technikus-képzésben
résztvevők kivételével csak azok a diákok vehetnek részt a pályázaton, akik legalább 3.00
átlaggal zárták az 1996/97-es tanévet, elégtelen osztályzat nélkül.

3. a magyar állampolgárságú,
felsőfokú oktatásban résztvevő nemzeti és etnikai (cigány) kisebbséghez tartozó hallgatók
számára.

A pályázat adatlapon történik, amelynek kitöltését útmutató segíti. Az adatlap és az útmu-
tató 1997. május 20-ától beszerezhető a közalapítványi irodán személyesen (1054 Budapest,
V., Akadémia u. 3. II/201. hétköznap 9-16 óráig, pénteken 9-12 óráig), felbélyegzett válasz-
boríték ellenében ezeket az iroda postán is elküldi (levélcím: 1357 Budapest, Pf. 2.). Az adat-
lap másolható.
A pályázatok beadási határideje az 1. és 2. csoportba tartozók esetében 1997. július 15. a 3.
csoport esetében szeptember 30. Személyes beadás esetén a tárgynapon 16 óráig leadott postán
keresztül a tárgynap 24. órájáig feladott pályázatokat fogadjuk el.
Az elkésett és/vagy hiányos pályázatok érvénytelenek, azokat nem áll módunkban megőrizni,
visszaküldeni, azokról másolatot nem készítünk, a pályázónak értesítést nem küldünk.
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Pályázati felhívás
A Magyarországi Cigányokért Közalapítvány pályázatot hirdet a hazai cigányság számára.

Megélhetést biztosító mezőgazdasági és egyéb típusú programok
támogatása céljából.

A pályázóktól megélhetést elősegítő, munkalehetőséget biztosító gazdasági tervek kidolgozását
várjuk. Az elbírálásnál előnyben részesülnek az elmaradott térségekből érkező, valamint a termelő

tevékenységre irányuló pályázatok.

Pályázók köre:
• helyi (kivéve a fővárosi), fővárosi kerületi cigány kisebbségi önkormányzatok,
• cigány és cigányokért tenni kívánó társadalmi szervezetek és alapítványok,
• települési önkormányzatok.

Támogatási forma: támogatás 1,5 M Ft értékhatárig,
amelynek egy része visszatérítendő, és egy része vissza nem térítendő összeg

(amire a pályázó tesz ajánlatot).

A pályázatnak tartalmaznia kell:
• a pályázó céljait,
• tevékenységét bemutató részletes ismertetőt,
• a pályázott tevékenység pontos leírását, mezőgazdasági programok esetén vetésforgó és

állományváltozási terv is,
• tevékenység időbeni ütemezését,
• a program által érintett személyek számát, szándéknyilatkozattal,
• részletes költségvetést,
« más forrásból származó esetleges támogatás feltüntetését,
• ajánlatot a kölcsön visszafizetésére, annak ütemezésére,
• települési önkormányzat pályázata esetén a helyi cigány közösség képviselőjének támogató

javaslatát,
• a pályázó szervezet bankszámlaszerződésének fénymásolatát,
• társadalmi szervezeteknek és alapítványoknak a bírósági nyilvántartásba vételt igazoló végzést,

alapszabályt vagy alapító okiratot, kisebbségi önkormányzatoknak az alakuló ülés jegyzőkönyvét.

A pályázatok adatlap nélkül. 1997. június 15-ig nyújthatók be az alábbi címen:

Magyarországi Cigányokért Közalapítvány
1021 Budapest, Budakeszi út 55/D P/5, V. em. 2.

Telefon/Fax: 176-2647, 176-1852 • Mobiltelefon: 06-20-245-991

A HATÁRIDŐN TÚL ÉRKEZŐ PÁLYÁZATOKAT NEM FOGADJUK!
A pályázatokat 3 hónapig megőrizzük.
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