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AKTION ČR – Rakousko
spolupráce ve vědě a vzdělávání

• společný program ministerstev
školství obou zemí, 
finanční vklady MŠMT a BMBWF 
v poměru 1 : 1

• od r. 1993, 
nyní 6. etapa: 2016 – 2022

• zaměřen výhradně na terciární sektor



Program AKTION poskytuje: 

 stipendia na studijní a výzkumné
pobyty v Rakousku a ČR

 dotace pro projekty spolupráce

 dotace na pořádání letních 
jazykových a odborných škol



Stipendia – cílová skupina:

Občané zemí: 
– EU
– Evropského hospodářského

prostoru
– Švýcarska 

– zapsáni k řádnému studiu, resp.
zaměstnáni na veřejné VŠ v ČR



Hostitelské instituce:

Stipendijní pobyt v Rakousku je možné uskutečnit na těchto 
oprávněných institucích:

◼ státní univerzity (22)

◼ odborné vysoké školy (21)

◼ pedagogické vysoké školy (14)

◼ akreditované soukromé univerzity (16)



Semestrální stipendia
(nejsou vázána na žádné sítě spolupráce VŠ)

Pro: - studenty magisterských programů
- PG studijních programů

Účel: příprava diplomové/ disertační práce
(výjimka pro studenty lékařských oborů)

Doba trvání: 1 - 5 měsíců
(uchazeči si volí sami)  

Věková hranice byla zrušena, přednost má vědecký dorost.



Stipendia pro pedagogy

• cílová skupina: akademičtí pracovníci

• účel: krátkodobé výzkumné pobyty 
příp. v kombinaci s výukou

• doba trvání: 1 - 3 měsíce 
(o 1měsíční pobyty je možné

se ucházet opakovaně)

věková hranice byla zrušena



Habilitační stipendia

• Cílová skupina: 
postdoktorandi do 10 let po obhajobě disertační práce

• Účel: 
příprava již částečně rozpracované habilitační práce

• Doba trvání: až 5 měsíců

• Program poskytuje 3 stipendia ročně.



Termíny pro podávání žádostí

Studenti:        15. 03. pouze na ZS
31. 10. pouze na LS

VŠ učitelé:     15. 03. a 31. 10. pro 1 – 3 měsíční pobyty
15. 04. a 30. 11. pro 1měsíční pobyty

Habilitační stipendia:       15. 03. 

Aktuální termíny také v Newsletteru DZS pro VŠ
a na Facebooku DZS.



Podání žádosti o stipendium

online: https://www.scholarships.at
→ v NJ/AJ

Přílohy:
• příslib přijetí od potencionálního rakouského školitele (uchazeč si 

zajistí individuálně)
• doporučení od 2 pedagogů domácí VŠ

• DIPLOMA SUPPLEMENT 
za poslední ukončenou etapu VŠ studia

• studijní výsledky za neukončenou etapu

• evidenční formulář uchazeče o stipendium 
v češtině s podpisem



Výběrové řízení

Na základě on-line žádosti online 2 experty, poté závěrečná 
stipendijní komise.
Nekoná se pohovor, pouze u habilitačních stipendií.

Výsledek výběrového řízení obdrží uchazeči e-mailem do 6 
týdnů od podání žádosti.

Počty přiznaných měsíců na: www.dzs.cz.

Potvrzení o přidělení stipendia je
v kompetenci OeAD ve Vídni.



Stipendijní pobyty

Měsíční výše stipendia v Rakousku:

◼ studenti:                   1.050 €
◼ učitelé:                      1.150 €
◼ habilitace:                 1.200 €

• ubytování nabízeno přes OeAD
• studenti z ČR osvobozeni od poplatků 

za studium
• zpráva z pobytu 
• v průběhu jedné etapy studia si mohou 

studenti podat žádost o stipendium 
jen 1 x 



Rakouští stipendisté v ČR

Mohou uskutečnit stipendijní pobyt 
na některé z veřejných VŠ:

- pro přípravu závěrečné práce diplomové/disertační 
- odbornou praxi v oboru Němčina jako cizí jazyk

(studenti ze státních univerzit)
- odbornou praxi ve výuce 

(studenti z pedagogických VŠ)

Měsíční výše stipendia od 1. 1. 2020:

 studenti MSP:          13.000,- Kč + 200,- €
 studenti DSP:           15.000,- Kč + 200,- €
 učitelé: 27.000,- Kč /resp. 900,-

Kč/den



Projektová spolupráce

• mezi VŠ pracovišti obou zemí 
• všechny vědní obory
• podpora až na 1 rok, možné pokračování

Priority:
• zapojení vědeckého dorostu a aktivity 

pro studenty
• akademická výměna za účelem uskutečňování vzdělávacích 

akcí
• vyhlídky na pokračování z jiných programů, 

např. GA ČR, TA ČR, program EU…



Příklady podporovaných aktivit

• spolupráce ve výuce

• spolupráce ve vědě 

• společné bilaterální 

vědecké akce, např.

semináře, workshopy

• vědecké exkurze pro studenty

• přednášky hostujících profesorů

• společné zpracování učebních materiálů

• příprava programů pro udělování dvojích diplomů



Oprávněné instituce  v Rakousku

V Rakousku:
.    státní univerzity (22)

• odborné vysoké školy (21)

• pedagogické vysoké školy (14)

• akreditované soukromé univerzity (16)

V ČR: veřejné VŠ

Návrhy projektů mohou podávat jen akademičtí
pracovníci VŠ (ne studenti).



Podávání návrhů projektů

• jeden společný návrh projektu 
v NJ nebo AJ podává řešitel z ČR 
na rektorát VŠ

• rektorát VŠ zasílá na MŠMT Žádost o dotaci, 
jejíž přílohou jsou všechny návrhy projektů VŠ 
k těmto termínům:

• 15. dubna 2021 na období  1. 7. – 31. 12. 2021
• 15. září 2021 na období  15. 10. – 31. 12. 2021
• 31. října 2021 na období 1. 1. – 31. 12. 2022



Sestavení návrhu projektu

Formulář návrhu projektu – pouze 4 stránky.

Povinné přílohy:
- návrh plánované spolupráce (max. 3 str.)

- specifikace požadovaných nákladů v € i Kč
- prováděcí plán (program akcí, časový

harmonogram včetně zodpovědností jednotlivých
účastníků, apod.)

- akademický CV a přehled publikací
za poslední 3 roky

Jednatelství programu AKTION poskytuje konzultace při 
přípravě návrhů projektů.



Poskytovaná podpora v korunách 
a eurech 

V Rakousku:
• denní sazby pro akad. pracovníky z ČR 90 €/osobu a den,
• denní sazby pro studenty z ČR 45 €/osobu a den,
• cestovné účastníků z Rakouska do ČR v eurech,
• honorář za výuku 50 €/hodinu přednášky pro přednášející z Rakouska 

(max. 4 hodiny v rámci 1 projektu).

V ČR:
- ubytování pro akad. pracovníky z Rakouska 

max. 1.500,- Kč/noc, pro studenty max. 700,- Kč/noc,
- stravné pro akad. pracovníky z Rakouska 600,- Kč/den,

pro studenty 400,- Kč/den,
- cestovné účastníků z ČR do Rakouska v korunách,
- odměna za výuku 1.000 Kč /přednášku,
- publikační, příp. režijní náklady.



Databáze projektů



Letní jazykové školy
tzv. Sommerkollegs

• třítýdenní jazykové kurzy pořádané v ČR,

• čeští a rakouští studenti se učí jazyk sousední země NJ, ČJ,
• důraz na rozvíjení komunikačních dovedností,
• výuka v tandemu, 

• přednášky, semináře,
• autorská čtení, 

• exkurze, výlety, 
• sportovní aktivity,

• vyučují rodilí mluvčí.



Letní jazykové školy
v Č. Budějovicích a Poděbradech

• žádost se podává přímo u jednotlivých pořadatelských univerzit 
do 30. dubna

• podrobnější informace naleznete na www.dzs.cz

• náplň kurzu odpovídá 
4 ECTS
(studenti si mohou 
uznání individuálně 
projednat 
na domácí fakultě)

• účastnický poplatek 
3.000,- Kč



Letní odborné školy

• 1 – 3 týdny pro studenty z ČR i Rakouska

• Žádost o financování si podávají pořádající VŠ formou 
návrhu projektu,

• mohou obdržet náklady na ubytování, stravování, dopravu 
na exkurze/výlety,
náklady na pobyt 
přednášejících hostů 

• studenti platí 
účastnický poplatek 
dle délky školy



Děkuji
za pozornost.

aktion@dzs.cz

lucie.markova2@dzs.cz

helena.hanzlova@dzs.cz

Helena HANŽLOVÁ



KONTAKTY

Dům zahraniční spolupráce (DZS)
Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1

+420 221 850 100

info@dzs.cz

www.dzs.cz

Instagram

www.instagram.com/dzs_cz/

Twitter

twitter.com/dzs_cz

Facebook  

www.facebook.com/dumzahranicnispoluprace  

www.facebook.com/erasmusplusCR 

www.facebook.com/mladezvakci  

www.facebook.com/studyincz


