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IIll  SSeeggrreettaarriioo  CCoommuunnaallee  

 

AAVVVVIISSOO  

FFoonnddoo  uunniiccoo  BBoorrssee  ddii  SSttuuddiioo  DD..  LLggss..  6633//22001177  ––  DD..GG..RR..  LLaazziioo  nn..  111188//22002200  

AAnnnnoo  SSccoollaassttiiccoo  22002200//22002211  

SSii  rreennddee  nnoottoo  cchhee::  

--  ccoonn  DDeeccrreettoo  LLeeggiissllaattiivvoo  1133  aapprriillee  22001177,,  nn..  6633,,  èè  ssttaattoo  iissttiittuuiittoo  iill  ““FFoonnddoo  uunniiccoo  ppeerr  iill  

wweellffaarree  ddeelllloo  ssttuuddeennttee  ppeerr  iill  ddiirriittttoo  aalllloo  ssttuuddiioo””  ppeerr  ll’’eerrooggaazziioonnee  ddii  bboorrssee  ddii  ssttuuddiioo  aa  

ffaavvoorree  ddeeggllii  ssttuuddeennttii  iissccrriittttii  aallllee  IIssttiittuuzziioonnii  ssccoollaassttiicchhee  sseeccoonnddaarriiee  ddii  sseeccoonnddoo  ggrraaddoo  aall  

ffiinnee  ddii  ccoonnttrraassttaarree  iill  ffeennoommeennoo  ddeellllaa  ddiissppeerrssiioonnee  ssccoollaassttiiccaa..  

--  llee  bboorrssee  ddii  ssttuuddiioo  ssaarraannnnoo  eerrooggaattee  ddaall  MMIIUURR  ssuullllaa  bbaassee  ddeeggllii  eelleenncchhii  ddeeii  bbeenneeffiicciiaarrii  

ttrraassmmeessssii  ddaallllaa  RReeggiioonnee  LLaazziioo..  

--  llaa  RReeggiioonnee  LLaazziioo,,  aaddoottttaannddoo  llaa  DDeelliibbeerraazziioonnee  nn..  222222  ddeell  2277..0044..22002211,,    hhaa  aaffffiiddaattoo  aaii  

CCoommuunnii,,  iinn  qquuaannttoo  eennttii  ddii  pprroossssiimmiittàà,,  llaa  rraaccccoollttaa  ddeellllee  ddoommaannddee  ddii  aacccceessssoo  aallllaa  bboorrssaa  ddii  

ssttuuddiioo  ddeeggllii  ssttuuddeennttii  rreessiiddeennttii  nneell  pprroopprriioo  tteerrrriittoorriioo..  

  

PPOOSSSSOONNOO  AACCCCEEDDEERREE  AALL  BBEENNFFIICCIIOO  DDEELLLLAA  BBOORRSSAA  DDII  SSTTUUDDIIOO  

PPEERR  LL’’AA..SS..  22002200//22002211  

  

--  ggllii  ssttuuddeennttii  rreessiiddeennttii  nneell  CCoommuunnee    ddii  JJeennnnee  ffrreeqquueennttaannttii  llee  ssccuuoollee  sseeccoonnddaarriiee  ddii  sseeccoonnddoo  ggrraaddoo  

ssttaattaallii  ee  ppaarriittaarriiee  ((ssccuuoollee  ssuuppeerriioorrii  ddaall  11°°  aall  55°°  aannnnoo    ccoonn  eesscclluussiioonnee  ddeellllee  ssccuuoollee  pprriivvaattee  nnoonn  

ppaarriittaarrii  ee    cchhee  nnoonn  ffaannnnoo  ppaarrttee  ddeell  ssiisstteemmaa  nnaazziioonnaallee  ddii  iissttrruuzziioonnee));;  

--  ffrreeqquueennttaannttii  ii  pprriimmii  ttrree  aannnnii  ddii  uunn  PPeerrccoorrssoo  ttrriieennnnaallee  ddii  IIeeFFPP  ((qquuaarrttii  aannnnii  eesscclluussii));;    

--  ggllii  ssttuuddeennttii  aappppaarrtteenneennttii  aa  nnuucclleeii  ffaammiilliiaarrii  ccoonn  uunn  lliivveelllloo  IISSEEEE  ((iinnddiiccaattoorree  ddeellllaa  ssiittuuaazziioonnee  

eeccoonnoommiiccaa  eeqquuiivvaalleennttee))  nnoonn  ssuuppeerriioorree  aadd  €€  1155..774488,,7788  iinn  ccoorrssoo  ddii  vvaalliiddiittàà..  

  

PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  DDOOMMAANNDDAA  

  

LLaa  ddoommaannddaa,,  iill  ccuuii  mmooddeelllloo  èè  ddiissppoonniibbiillee  ssuull  ssiittoo  wwwwww..ccoommuunnee..jjeennnnee..rrmm..iitt  ,,  oo  pprreessssoo  ll’’UUffffiicciioo  

AAmmmmiinniissttrraattiivvoo,,  ddoovvrràà  eesssseerree::  

--  iinnvviiaattaa  ttrraammiittee  ppoossttaa  eelleettttrroonniiccaa  cceerrttiiffiiccaattaa  aallll’’iinnddiirriizzzzoo  ppeecc::  ccoommuunneejjeennnn@@ppeecc..iitt  ;;  

http://www.comune.jenne.rm.it/
mailto:comunejenn@pec.it
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IIll  SSeeggrreettaarriioo  CCoommuunnaallee  

--  ccoonnsseeggnnaattaa  aallll’’UUffffiicciioo  ddii  PPrroottooccoolllloo  ddeell  CCoommuunnee  ddii  JJeennnnee,,  ddaall  LLuunneeddìì  aall  VVeenneerrddìì,,  ddaallllee  

oorree  1100::0000  aallllee  oorree  1133::0000;;  

LLaa  ddoommaannddaa,,  ffiirrmmaattaa  ddaa  uunnoo  ddeeii  dduuee  ggeenniittoorrii  oo  ddaallllaa  ppeerrssoonnaa  cchhee  eesseerrcciittaa  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittàà  

ggeenniittoorriiaallee  oo  ddaall  bbeenneeffiicciiaarriioo,,  ssee  mmaaggggiioorreennnnee,,  ddeevvee  eesssseerree  pprreesseennttaattaa  ppeerr  ssiinnggoolloo  bbeenneeffiicciiaarriioo  

eennttrroo  ee  nnoonn  oollttrree  llee  oorree  1133::0000  ddeell  ggiioorrnnoo  VVEENNEERRDDII’’  1188  GGIIUUGGNNOO  22002211..  

IIll  CCoommuunnee  ddii  JJeennnnee  pprroovvvveeddeerràà  aallllaa  vvaalluuttaazziioonnee  ffoorrmmaallee  ddeellllee  ddoommaannddee  ppeerr  ll’’aammmmiissssiibbiilliittàà,,  iinn  

bbaassee  aaii  rreeqquuiissiittii  pprreevviissttii  ddaallllaa  DD..GG..RR..  222222//22002211  ee  iinn  sseegguuiittoo  pprroovvvveeddeerràà  aallllaa  ttrraassmmiissssiioonnee  ddeellllee  

ddoommaannddee  aammmmiissssiibbiillii  aallllaa  DDiirreezziioonnee  RReeggiioonnaallee  LLaazziioo  IIssttrruuzziioonnee,,  FFoorrmmaazziioonnee,,  RRiicceerrccaa  ee  LLaavvoorroo..  

LLaa  DDiirreezziioonnee  RReeggiioonnaallee  pprroovvvveeddeerràà  aadd  aaddoottttaarree  uunn’’uunniiccaa  ggrraadduuaattoorriiaa  rreeggiioonnaallee  iinn  oorrddiinnee  

ccrreesscceennttee  ddii  IISSEEEE,,  rriiccoonnoosscceennddoo  llaa  pprreecceeddeennzzaa  aalllloo  ssttuuddeennttee  ppiiùù  ggiioovvaannee  dd’’eettàà  iinn  ccaassoo  ddii  ppaarriittàà  

ddii  IISSEEEE..  LL’’iimmppoorrttoo  ddeellllaa  ssiinnggoollaa  bboorrssaa  ddii  ssttuuddiioo  aammmmoonnttaa  aadd  €€  220000,,0000  rriiddeetteerrmmiinnaabbiillee  iinn  

rraappppoorrttoo  aall  nnuummeerroo  ttoottaallee  ddeeii  rriicchhiieeddeennttii  eedd  aallllee  rriissoorrssee  ffiinnaannzziiaarriiee  ddiissppoonniibbiillii  nneell  lliimmiittee  

mmaassssiimmoo  ddii  €€  550000,,0000  ccoommee  pprreevviissttoo  ddaallllee  ddiissppoossiizziioonnii  mmiinniisstteerriiaallii..  

  

JJeennnnee,,  llìì  0088//0066//22002211  

  

IILL  SSEEGGRREETTAARRIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE  

RReessppoonnssaabbiillee  AArreeaa  AAmmmmiinniissttrraattiivvaa  

                                                                                                                                                                                                            DDootttt..ssssaa  CCaarrllaa  RRoossaattoo  


