ERASMUS+ KIEGÉSZÍTŐ SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2020/2021 (feltölteni: E-kiegszito-szocialis-tamogatas-202021.doc)
PÁLYÁZATI ŰRLAP (feltölteni: E-szoc-tam-palyazati-urlap.xlsx)
Határidő: folyamatos
Az Erasmus+ program keretében a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola és a Tempus
Közalapítvány a szociálisan hátrányos helyzetű Erasmus+ hallgatók számára
többlettámogatást kíván nyújtani a havi Erasmus+ alapösztöndíjon felül. Az Erasmus+
szociális támogatás összege tanulmányi mobilitás esetén havi 200 euró, szakmai gyakorlati
mobilitás estén havi 100 euró.
Szociális alapú támogatás szempontjai
A következő szempontokat veszik figyelembe az Erasmus+ szociális alapú kiegészítő
támogatás odaítélése során:
1. Elsődleges szempontok (ezen belül a felsorolás nem fontossági sorrendet jelöl):
- a felsőoktatási intézménybe való jelentkezés során hátrányos vagy halmozottan hátrányos
helyzetű hallgatóként, vagy esélyegyenlőség okán járó többletpontokat kapott
- Bursa Hungarica Tanulmányi Ösztöndíjban részesül(t)
- Rendszeres vagy rendkívüli szociális ösztöndíjban részesül(t)
- HÖOK Mentorprogram kedvezményezett hallgatója (volt)
- „Út a felsőoktatásba” – „Út a diplomához” pályázat kedvezményezett hallgatója (volt)
- Roma szakkollégium tagja (volt)
- Felsőfokú tanulmányai megkezdésekor szociális alapon iskolakezdő alaptámogatásban
részesült
2. Másodlagos szempont:
- A hallgató a 105/2015. (IV.23.) Kormányrendelet által meghatározott kedvezményezett
települések egyikének állandó lakosa (a települések részletes listája megtalálható az
igénybejelentő űrlapon)
A szociális alapú kiegészítő támogatás igényléséhez a benyújtott hallgatói pályázat kiegészítő
mellékleteként a csatolt igénybejelentő Excel fájlt kell kitölteni, majd a szükséges igazoló
aláírás és pecsét beszerzése után1 példányban, kék színű tollal aláírva benyújtani az alábbi
címre: Erasmus Iroda - Dr. Kék Emerencia koordinátor, V. emelet 516. szoba
A pályázati lapot folyamatosan lehet benyújtani az intézmény részére.
Figyelem, a kitöltött Excel fájlt (de NEM az eredeti szkennelt változatát) e-mailen is be kell
nyújtani az alábbi címre: kek.emerencia@sapientia.hu
A kitöltött Excel fájlt az alábbi módon elnevezve kell beküldeni:
Vezeteknev_Keresztnev_(szül. dátum)_ÉÉÉÉHHNN_intézmény nevének rövidítése_2021.
Példa: Toth_Imre_19951231_SSZHF_2021

FOGYATÉKKAL ÉLŐ VAGY TARTÓSAN BETEG ERASMUS+ HALLGATÓK ÉS
MUNKATÁRSAK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (feltölteni: E_SN_palyazati_felhivas_2020_uj_hataridokkel.doc)
PÁLYÁZATI
ŰRLAP
2020/2021,
2021/2022
(feltölteni
2
excelt:
E_SN_palyazati_urlap_2020_21.xlsx, valamin E_SN…_2021_22.xlsx)
Határidők: 2021. október 8.
A fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg Erasmus+ hallgatók és munkatársak a 2020/21-es
tanévben a mobilitásukhoz ismét pályázhatnak kiegészítő pénzügyi támogatásra.
A pályázók a kiegészítő támogatásra irányuló pályázatot a küldő intézményükhöz nyújtják be,
a pályázatban tételesen felsorolják, hogy mire kívánják fordítani az igényelt támogatást,
valamint az igénylést az űrlapon alapos indoklással kell alátámasztaniuk.
Az Erasmus+ programban a fogyatékkal élő vagy tartósan beteg hallgatók és munkatársak
számára valós költségeken alapuló támogatás ítélhető meg.
A pályázónak a kiegészítő támogatásra irányuló pályázatához egy három hónapnál nem
régebbi kórtörténeti összefoglalót kell mellékelnie, amely tartalmazza a kórelőzményt, az
eddigi diagnosztikus vizsgálatokat, kezeléseket és az elért eredményeket.
Amennyiben a kórtörténeti összefoglaló 3 hónapnál régebbi, kiegészítésként kötelező
mellékelni 3 hónapnál nem régebbi háziorvosi/szakorvosi igazolást, ami alátámasztja és
hitelesíti a kórtörténeti összefoglalót.
A pályázati lapot 2021. október 8-ig kell benyújtani az intézmény részére.
A pályázó (hallgató vagy munkatárs) által benyújtandó dokumentumok:
Papír alapon benyújtandó a koordinátornak (Erasmus Iroda, V. emelet 516. szoba):
- 1 nyomtatott, eredeti (kék színű tintával) aláírt pályázati űrlap
- a kötelező mellékletet (eredeti példány, vagy másolat esetén a másolatra rá kell írni,
miszerint „az eredetivel megegyező másolat” és ezt dátummal és a pályázó aláírásával el
kell látni.)
Elektronikusan, e-mail-ben beküldendő a koordinátornak (kek.emerencia@sapientia.hu):
- A pályázati űrlap elektronikus verziója (xlsx fájl)
- A pályázati űrlap elektronikus verziója (szkennelt verzió)
- A kötelező melléklet szkennelt verziója
A pályázati űrlapon a teljes időtartamra igényelt tételenkénti támogatást kell feltüntetni.

