Gábor Dénes tanulmányi ösztöndíj
Pályázat szociálisan rászoruló műszaki- és természettudományi területen
felsőfokú tanulmányokat végző hallgatók részére
A NOVOFER Alapítvány a Műszaki-szellemi Alkotásokért (továbbiakban: Alapítvány) kuratóriuma
ösztöndíjat hirdet szociálisan rászoruló műszaki- és természettudományi területen felsőfokú
tanulmányokat végző hallgatók részére.
A pályázat célja
A pályázat célja, hogy az Alapítvány középiskolai pályázatán korábban szereplő (az Alapítvány
középiskolai pályázati felhívásaira érvényes pályázatot korábban benyújtó és ott bármilyen eredményt
elérő) diákok továbbtanulását a műszaki- és természettudományi területeken támogassa, amennyiben
a továbbtanuláshoz és/vagy a tanulmányi idő alatti lakhatásukhoz, ellátásukhoz a rendelkezésre álló
források kevésnek bizonyulnak.
A pályázók köre
Bármely Magyarországi egyetemre felvételt nyert magyar (határon inneni és azon túli) fiatal, akik a
tanulmányaikat az első diploma megszerzése érdekében műszaki- vagy természettudományi
szakterületen kezdik, vagy folytatják.
A pályázat részletei
A pályázati támogatásokra az Alapítvány legfeljebb 10 pályázó részére nyújt rendszeres tanulmányi
ösztöndíjat minimum 10 ezer, maximum 50 ezer forint/hó mértékben, a tárgyévi keret erejéig - 2020ban 1 millió forint értékben. Az ösztöndíj személyenként csak egyszer igényelhető és csak egy évre szól
a megítélt támogatás. Az ösztöndíj teljes összege – amennyiben a megkötésre kerülő szerződés
másként nem rendelkezik – vissza nem térítendő pénzbeli támogatás formájában kerül kifizetésre. Az
ösztöndíjat az Alapítvány négy egyenlő részletben, a tárgyi negyedév első hónapjának 15. napjáig utalja
az Ösztöndíjas pályázatában megadott számlaszámára. Az ösztöndíj kizárólag az Ösztöndíjas
tanulmányainak folytatásával kapcsolatos célokra (lakhatás, étkezés, közlekedés, tanulmányhoz
szükséges eszközök és anyagok, valamint a tanulmánnyal összefüggő szolgáltatások ellenértékei)
használható fel.
A pályázat benyújtása
A pályázat a tárgyévben bármikor benyújtható írásban a NOVOFER Alapítvány címére (1112 Budapest,
Hegyalja út 86.) levélben, vagy e-mailben az alapitvany@novofer.hu email címre.
A pályázat elbírálása
A pályázatot az Alapítvány kuratóriuma bírálja el. Az elbíráláshoz a pályázótól és/vagy a megadott
felsőfokú oktatási intézménytől további tájékoztatást és/vagy dokumentumokat kérhet. A kuratóriumi
döntéssel kapcsolatban fellebbezési lehetőség nincs.
További információk
További információk az Alapítvány honlapján www.gabordenes.hu érhetők el, vagy az Alapítvány
titkárától, Hesz Anikótól emailban (alapitvany@novofer.hu), vagy telefonon (a +36 1 3198913 számon)
kérhetők.

