Dobrý den,
rádi bychom Vás opět informovali o nabídce bilaterálních a multilaterálních stipendijních programů
spravovaných Domem zahraniční spolupráce. Níže naleznete informace o nabídce stipendií
pro vysokoškolské studenty a akademické pracovníky a o možnostech projektové spolupráce,
příp. o nabídce podpory pro další pracovníky ve vzdělávání.
Informace o dalších aktivitách a nabídkách, které spravuje Dům zahraniční spolupráce, naleznete
na internetových stránkách www.dzs.cz a www.naerasmusplus.cz.
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Akademická informační agentura
Stipendia na základě mezinárodních smluv
Od září 2014 je na webových stránkách AIA zveřejněna aktualizovaná nabídka stipendijních pobytů
na základě mezinárodních smluv, které se uskuteční v akademickém roce 2015/2016. Přihlášky
na tyto stipendijní pobyty do téměř 40 zemí světa je již možné podávat.
Nejbližší termíny podání přihlášek:
31. říjen 2014 – stipendia do Argentiny (v jednání je posun termínu)
http://www.dzs.cz/file/2023/ARGENTINA_VR_AIA_%2014.pdf
15. listopad – stipendia DAAD do Německa
http://www.dzs.cz/file/2025/N%C4%9AMECKO_DAAD_VR_AIA_14.pdf
25. listopad – stipendia do Švýcarska
http://www.dzs.cz/file/2157/%C5%A0V%C3%9DCARSKO%20VR_AIA_%2014.pdf
Bližší informace na: http://www.zahranici-stipendium.cz

AKTION ČR – RAKOUSKO
Stipendia do Rakouska
Semestrální stipendia na přípravu závěrečné práce pro studenty magisterských a doktorských
studijních programů a krátkodobá výzkumná stipendia pro akademické pracovníky veřejných
VŠ v ČR, kteří chtějí v letním semestru 2015 absolvovat stipendijní pobyt v Rakousku.
Termín pro podávání žádostí: 31. říjen 2014
Více informací na: http://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakousko/semestralni-a-vyzkumna/
Jednoměsíční výzkumná stipendia pro vysokoškolské učitele do 60 let
Termín pro podávání žádostí: 30. listopad 2014
Více informací na: http://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakousko/pro-vs-pedagogy/
Termíny pro podávání návrhů projektů spolupráce programu AKTION ČR – Rakousko, spolupráce
ve vědě a vzdělávání:
30. listopad 2014 pro realizaci od 1. 3. 2015 do 28. 2. 2016
Více informací na: http://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakousko/pokyny-pro-projekty/
Zpráva o činnosti programu AKTION za rok 2013 ke stažení na: http://www.dzs.cz/cz/aktion-ceskarepublika-rakousko/zpravy-o-cinnosti/

CEEPUS – Central European Exchange Programme for University
Studies
Stipendia do zemí střední a východní Evropy a západního Balkánu
Stipendia pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů
a pro vysokoškolské pedagogy veřejných a soukromých VŠ se statutem o. p. s. v ČR pro stipendijní
pobyty v letním semestru 2015
Termín pro podávání žádostí v sítích zapojených VŠ: 31. říjen 2014
Termín pro podávání žádostí na individuální mobility: 30. listopad 2014 („freemover“)
Více informací na: http://www.dzs.cz/cz/ceepus/

Norské fondy a fondy EHP
K dispozici je databáze pro hledání projektových partnerů v rámci programu:
http://siu.no/eng/Front-Page/EEA-Partner-search
Výzva k předkládání návrhů projektů v rámci fondů EHP a Norských fondů - Program Spolupráce
škol a stipendia (CZO7):
Podporované aktivity:
• Projekty mobilit a stáže (projekty mobilit, individuální mobilita)
• Projekty institucionální spolupráce
Termín pro podávání žádostí: 29. říjen 2014, v 15:00
Výzva k předkládání žádostí o Přípravné návštěvy v rámci Bilaterálního fondu (Norské fondy)
Podporované aktivity: Přípravné návštěvy (Norské fondy)
Termín pro podávání žádostí: 29. říjen 2014, v 15:00
Výzva k registraci na kontaktní seminář v rámci Norských fondů a fondů EHP
Termín konání semináře: 23. až 25. listopad 2014
Konečný termín pro registraci: 20. říjen 2014
Více informací na: http://www.dzs.cz/cz/norske-fondy-a-fondy-ehp/vyzva-c/

AMVIA

Česko-americká vědecko-technická spolupráce – KONTAKT II

Termín výzvy pro podávání žádostí o podporu česko-americké vědecko-technické spolupráce:
Informace o vyhlášení výzvy naleznete na webových stránkách Domu zahraniční spolupráce
(www.dzs.cz) pod názvem agendy AMVIA – Americká vědecká informační agentura nebo
na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (www.msmt.cz).
Kontaktní údaje na příslušné pracovnice Domu zahraničních služeb naleznete zde:
http://www.dzs.cz/cz/kontakty/

