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1. Általános információk 

1.1 A pályázat indokoltsága és célja 

A Pécsi Rotary Club már hosszú évek óta kiemelt feladatának tartja a Pécsett tanuló tehetséges fiatalok 

felkutatását és azok támogatását, előmenetelük segítését. Úgy gondoljuk, hogy a tehetségeket helyzetbe kell 

hozni, meg kell adni nekik minden esélyt ahhoz, hogy az életben sikeresek lehessenek. Ez fontos az egyén, a 

család számára, egyúttal hozzájárul Pécs és térsége fejlődéséhez, a minőségi, magas hozzáadott értékű 

gazdasági és társadalmi tevékenységek erősítéséhez, hosszú távon pedig ahhoz, hogy városunk és térségünk 

minél sikeresebb lehessen európai és világ szinten egyaránt.  

A Pécsi Rotary Ösztöndíj Pályázat kiemelt célja a tehetséges pécsi fiatalok támogatása annak érdekében, 

hogy kiemelkedő művészeti vagy tudományos vagy sport tevékenységüket kibontakoztathassák, 

elmélyíthessék, ezáltal a kiválósági területükön a jövőben sikeresek lehessenek.  

1.2 A támogatás háttere  

A Pécsi Rotary Ösztöndíj Pályázat anyagi hátterét a Pécsi Rotary Ösztöndíj Alap képezi. Az Ösztöndíj Alap 

anyagi forrása elnyert pályázatokból és a térségben működő vállalkozások, szervezetek és magánszemélyek 

adományaiból adódik össze. 

Az Ösztöndíj Alapot a Pécsi Rotary Club Alapítvány közhasznú szervezet kezeli, így egy adományozó 

vállalkozás a befizetett adomány összeggel az adóalapját csökkenti, az 100%-ban ráfordításként számolható 

el. 

A Pécsi Rotary Club és Alapítványa a kapott támogatás teljes összegét a fentiekben bemutatott humanitárius 

célokra fordítja, szervezetét a tagok tagdíjából és önkéntes munkájával tartja fent. 

1.3 A rendelkezésre álló forrás 

A 2021. évi Pécsi Rotary Ösztöndíj Pályázat tervezett forráskerete 1.500.000 Ft, mely összeg nagyobb 

részt a Pécsi Rotary Club saját forrásaiból, kisebb részben pedig egy sikeres Rotary District Grant pályázatból 

kerül finanszírozásra. 

E forrásokat növelhetik az adományozók által jövőben felajánlott összegek. Amennyiben bárki támogatni 

kívánja kezdeményezésünket, kérjük jelezze a Pécsi Rotary Club elnöke vagy bármely tagja felé, illetve vegye 

fel a kapcsolatot a Clubbal az alábbi e-mail címen: osztondij@rotarypecs.hu 

1.4 A Támogató elérhetősége 

Ha további információkra van szüksége, forduljon a Pécsi Rotary Clubhoz az osztondij@rotarypecs.hu e-mail 

címen. A Club az írásban beérkezett kérdéseket a beérkezéstől számított öt munkanapon belül megválaszolja.  

A Pécsi Rotary Club internetes elérhetősége: www.rotarypecs.hu 

 

mailto:osztondij@rotarypecs.hu
mailto:osztondij@rotarypecs.hu
http://www.rotarypecs.hu/
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2. Pályázat benyújtási feltételek 

2.1. A pályázók köre 

Jelen felhívásra pályázatot nyújthat be a középiskolai tanulmányait jelenleg Pécsett folytató, magyar 

állampolgársággal rendelkező természetes személy, aki a pályázat benyújtásakor az alábbi feltételeknek 

megfelel: 

• tanulmányokat folytat Pécs valamelyik középiskolájában (szakiskola, szakközépiskola, gimnázium); 

• életkora: 14-20 év; 

• jó tanulmányi eredményekkel rendelkezik; 

• kiemelkedő tudományos vagy művészeti vagy sport eredményeket ért el. 

A felhívásra pályázatot nem jogosultak benyújtani a Pécsi Rotary Club és Alapítvány tagjai, vezető 

tisztségviselői és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói. 

2.2. A pályázatok benyújtásának határideje  

Jelen felhívás keretében a 2021. évi pályázat kerül meghirdetésre. Ennek keretében a pályázatok 

benyújtására 2021. augusztus 15-ig van lehetőség. Ezen időszak alatt benyújtott pályázatok együttesen, a 

beérkezés sorrendjétől függetlenül kerülnek elbírálásra.  

2.3. A pályázat benyújtására vonatkozó adminisztrációs információk 

A pályázat a Pécsi Rotary Club és Alapítvány internetes oldalán (www.rotarypecs.hu) közzétett pályázati 

adatlapon nyújtható be. Az alábbi dokumentumok elektronikus benyújtására van szükség: 

• Pályázati adatlap, 

• A pályázat melléklete: Ajánlólevelek - minimum 1 db ajánló személy által megfogalmazott és aláírt 

Ajánlólevél (ajánló olyan személy lehet, aki a pályázó diák családi körülményeire és előmenetelére 

kellő rálátással rendelkezik). 

A pályázat benyújtása papír alapon nem lehetséges.  

3. Kiválasztási eljárásrend 

3.1. Jogosultsági ellenőrzés 

A jogosultsági vizsgálat során az alábbi kritériumoknak való megfelelést ellenőrizzük: 

a. a pályázat a jelen Felhívásban meghatározott benyújtási határidőn belül került benyújtásra; 

b. a pályázó a benyújtott pályázati adatlap formanyomtatványnak minden kötelezően kitöltendő pontját 

hiánytalanul kitöltötte; 

c. a kötelezően csatolandó melléklet (minimum 1 db ajánló személy által megfogalmazott és aláírt 

Ajánlólevél) benyújtásra került; 

d. az igényelt támogatás összege megfelel a jelen Felhívásban szereplő feltételeknek. 

 

http://www.rotarypecs.hu/
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Amennyiben a fenti jogosultsági kritériumoknak a pályázat nem felel meg, a Pécsi Rotary Club megállapítja a 

pályázat érvénytelenségét és erről értesíti a pályázót, mely szerint a pályázat elutasításra kerül. 

Amennyiben a pályázat megfelel a jogosultsági feltételeknek, megkezdődik a pályázat tartalmi értékelése e 

felhívásban rögzített kiválasztási kritériumok alapján. A tartalmi értékelés során a Támogató tisztázó kérdést 

küldhet Pályázónak. 

3.2. Tartalmi értékelés 

A pályázat elbírálásakor a Pécsi Rotary Club az alábbi szempontokat veszi figyelembe: 

Értékelési szempont Adható pontszám 

1 Eddig elért tudományos, művészeti, sport sikerek, eredmények. 10 

2. Az igényelt ösztöndíj támogatás tervezett felhasználása. 15 

3. Eddigi tanulmányi átlageredmények. 5 

4. Családi körülmények, rászorultság. 20 

Maximum elérhető pontszám: 50 

 

A Pécsi Rotary Ösztöndíj pályázatok elbírálása során nagy szerepe van annak, hogy a pályázó világosan 

felvázolja, hogy mire kívánja fordítani az elnyert ösztöndíj támogatási összeget.  

A támogatás odaítélése a legmagasabb pontszámot elért pályázattól kezdődően pontszám szerinti csökkenő 

rangsor alapján történik, forráskimerülésig. 

A beérkezett ösztöndíj pályázatokat a Pécsi Rotary Club Ösztöndíj Bizottsága bírálja el. Az Ösztöndíj 

Bizottság szükség esetén külső szakértőket is bevon a pályázatok bírálatába, annak érdekében, hogy az 

ösztöndíj támogatást a valóban arra leginkább méltó diákok kaphassák meg. 

A beérkezett pályázatoknak a fent bemutatott értékelési szempontok szerinti bírálatát követően a Pécsi Rotary 

Clubnak lehetősége van arra, hogy az Ösztöndíj Bizottság által támogatásra javasolt személyeket 

felkérje személyes bemutatkozásra és pályázatuk szóbeli ismertetésére. Erre a Club döntése alapján a 

Pécsi Rotary Club ülésén kerül sor. 

A Pécsi Rotary Ösztöndíj pályázatokról és az odaítélt ösztöndíj összegek mértékéről az Ösztöndíj Bizottság 

előterjesztése alapján a Pécsi Rotary Club Alapítvány hoz döntést. 

A Pécsi Rotary Club Alapítvány által hozott döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs. 
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4. Finanszírozással kapcsolatos információk 

4.1. Igényelhető támogatási összeg 

A Pécsi Rotary Ösztöndíj Pályázat keretében igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 

50.000 Ft, maximum 150.000 Ft. 

A támogatási összeghez önerőt nem szükséges biztosítani. 

A Pécsi Rotary Club Alapítvány fenntartja a jogot arra, hogy a pályázó számára az általa igényelt összeghez 

képest alacsonyabb támogatási összegről hozzon döntést. 

4.2. A támogatás folyósításának szabályai 

A Pécsi Rotary Club Alapítvány a támogatás odaítéléséről a pályázat beérkezési határidőt követő 60 napon 

belül értesíti a pályázó személyt. 

A Pécsi Rotary Club Alapítvány, a támogatott személy és – kiskorú támogatott személy esetében - a támogatott 

személy törvényes képviselője (mint jóváhagyó) Támogatási Szerződést ír alá, mely dokumentum igazolja a 

támogatási összeg átadását és rögzíti, hogy a támogatási összeg kizárólag a Pécsi Rotary Ösztöndíj Pályázat 

célkitűzéseivel összhangban használható fel. Egyidejűleg a támogatott személy és – kiskorú támogatott 

személy esetében - a támogatott személy törvényes képviselője (mint jóváhagyó) a Támogatási Szerződés 

részeként Adatkezelési Nyilatkozatot ír alá, mely rögzíti, hogy a támogatott személy pályázattal kapcsolatos 

személyes adatait a Pályázatot kiíró Pécsi Rotary Club és Alapítványa nyilvántartásba vegye, az ösztöndíj 

támogatás felhasználási időszaka alatt kezelje, valamint a Pécsi Rotary Ösztöndíj Pályázat népszerűsítése 

érdekében felhasználhassa. A Támogatási Szerződés aláírása a támogatás folyósításának feltétele. 

A támogatási összeg terhére elszámolható költségek köre nincs szabályozva. 

A támogatottnak a támogatásról bizonylatokkal nem szükséges elszámolnia, ilyen jellegű adminisztratív 

kötelezettség a támogatott személyt nem terheli. 

A támogatottnak a támogatási összeg felhasználásáról a támogatási összeg odaítélésétől számított 12 

hónapon belül a Pécsi Rotary Club kérése esetén a Club számára be kell számolnia egy rövid 

prezentáció keretében. 

 

 

 

„ROTARY - SZOLGÁLAT AZ EGYÉNI ÉRDEK ELŐTT” 

 


