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Úhrada pobytu 

Ministerstvo zahraničních věcí a mezinárodní spolupráce Itálie 

 

Výše stipendia   

120 EUR denně (1. až 6. den pobytu) a 93 EUR denně (7. až 8. den pobytu)* 

 

Úhrada cestovného 

veřejná vysoká škola za své zaměstnance za předpokladu, že bude žádost o refundaci podána MŠMT 

v řádném termínu nejpozději do 15. 11. 2021 a žadatel/ka doloží návrhem na vyslání, že je nominován/a 

vysokou školou, a dokladem italské strany o přijetí k pobytu a udělení stipendia   
 

Počet stipendijních míst 

bez stanovené kvóty 
   

Délka pobytu 

max. 8 dní; pobyt musí být realizován v kalendářním roce 2021 

 

Termín odevzdání přihlášek 

Průběžně, nejpozději však do 30. 10. 2021.  

Rozhoduje pořadí došlých žádostí, které přijímá Italský kulturní institut do data 30. 10. 2021, resp. do 

vyčerpání disponibilních zdrojů, které jsou na tato stipendia na rok 2021 vyčleněny.  
 

Požadované dokumenty 

 Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia 

 Česné prohlášení (viz informace pro žadatele v IJ a ČJ) 

 Zvací dopis italské univerzity nebo kulturní instituce 

 Dopis o přijetí pozvání 

 Životopis v IJ 

 Kopie platného průkazu totožnosti 

 Souhlas s informacemi o zpracování osobních údajů (viz informace pro žadatele v IJ a ČJ) 

 Identifikační údaje žadatele a údaje o bankovním spojení (viz informace pro žadatele v IJ a 

ČJ) 
 

Adresa 

Italský kulturní institut Praha, Šporkova 14, 118 00 Praha 1  
 

 

 

Itálie 

Studijní a výzkumné pobyty pro akademické 

pracovníky a VŠ pedagogy v roce 2021 

Jižní a 

jiho-

východní 

Evropa 

https://www.dzs.cz/program/akademicka-informacni-agentura/vyjezdy-pobyty
https://www.dzs.cz/program/akademicka-informacni-agentura/projekty-granty#informace-pro-pracovniky-zahranicnich-oddeleni-k-uhrade-cestovneho
https://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/podnet-k-mobilitam-prispevek-na-refundaci-cestovneho-1
http://aia-databaze.zahranici-stipendium.cz/modules/aia/
http://aia-databaze.zahranici-stipendium.cz/modules/aia/
https://www.dzs.cz/sites/default/files/2021-06/RICHIEDENTI_STRANIERI.docx
https://www.dzs.cz/sites/default/files/2021-06/RICHIEDENTI_STRANIERI_CZ_final.docx
https://www.dzs.cz/sites/default/files/2021-06/RICHIEDENTI_STRANIERI.docx
https://www.dzs.cz/sites/default/files/2021-06/RICHIEDENTI_STRANIERI_CZ_final.docx
https://www.dzs.cz/sites/default/files/2021-06/RICHIEDENTI_STRANIERI.docx
https://www.dzs.cz/sites/default/files/2021-06/RICHIEDENTI_STRANIERI_CZ_final.docx
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Další informace 

Vyplněný a veřejnou vysokou školou potvrzený Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia doručí 

uchazeči z veřejných vysokých škol, kteří hodlají požádat o úhradu mezinárodní dopravy českou 

stranou nejpozději do 30. 10. 2021 do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční 

spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1).  

Ostatní dokumenty dle pokynů italské strany zasílají uchazeči do sídla Italského kulturního institutu 

Praha. 

Pobyt musí být realizován během kalendářního roku 2021. Zájemci odevzdávají formuláře vyplněné 

v italštině. 

O příspěvek italské strany mohou žádat výzkumní pracovníci, pedagogové, odborníci, osobnosti 

kultury a pracovníci v oblasti kultury pozvaní ke studijnímu či výzkumnému pobytu na italských 

univerzitách či v kulturních institucích.  

O refundaci nákladů na mezinárodní dopravu mohou požádat pouze pracovníci/pracovnice veřejných 

vysokých škol a výhradně prostřednictvím své vysoké školy – viz výše oddíl „Úhrada cestovného“.  

O výsledku hodnocení žádosti informuje žadatele Italský kulturní institut. 

* Částka věnovaná ve prospěch každého jednotlivého příjemce nemůže překročit 906 EUR.  
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Studijní a výzkumné pobyty pro akademické 

pracovníky a VŠ pedagogy v roce 2021 
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východní 

Evropa 

https://www.dzs.cz/program/akademicka-informacni-agentura/vyjezdy-pobyty
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