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DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE



DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

Je českou národní agenturou pro mezinárodní vzdělávání 
a výzkum. V rámci České republiky máme jedinečné 
postavení, protože zastupujeme a vedeme největší 
vzdělávací programy v oblasti mezinárodní spolupráce 
ve vzdělávání.

Věříme, že zahraniční zkušenosti mění svět i společnost 
k lepšímu. Proto rozvíjíme vzdělávací programy, díky nimž 
se může zapojit do mezinárodního dění opravdu každý.



CEEPUS
CENTRAL EXCHANGE PROGRAMME FOR UNIVERSITY STUDIES

Mgr. Jan Trnka



CEEPUS

▪ středoevropský výměnný program zaměřený na regionální spolupráci univerzit 
prostřednictvím tzv. univerzitních sítí

▪ 25 let trvání programu v České republice (založen 1993)

▪ Centrální kancelář CEEPUS sídlí ve Vídni v Rakousku

▪ v ČR spravuje program Národní kancelář CEEPUS v DZS



ZEMĚ ZAPOJENÉ DO PROGRAMU CEEPUS

▫ Albánie

▫ Bosna a Hercegovina

▫ Bulharsko

▫ Černá Hora

▫ Česká republika

▫ Chorvatsko

▫ Maďarsko

▫ Moldavsko

▫ Severní Makedonie 

▫ Polsko

▫ Rakousko

▫ Rumunsko

▫ Slovensko

▫ Slovinsko

▫ Srbsko   

▫ univerzity v Kosovu

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Albania.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Bosnia_and_Herzegovina.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Bulgaria.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Montenegro.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_the_Czech_Republic.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Croatia.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Hungary.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Macedonia.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Moldova.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Slovenia.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Romania.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Poland.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Austria.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Slovakia.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Serbia.svg


SPRÁVA PROGRAMU CEEPUS

JCM

Centrální kancelář 
CEEPUS

Národní kanceláře CEEPUS

Zahraniční 
oddělení VŠ

Vysílající/Přijímající 
VŠ

Joint Committe of Ministers

CCO – koordinace, administrace, propagace

NCO – administrace a propagace programu 
na národní úrovni 

Host PPU / Home PPU

IRO – administrativní podpora, koordinace 
za VŠ



VÝHODY PROGRAMU CEEPUS

Jednoduché financování:
Stipendium vyplácí hostitelská země.

Cestovné může hradit vysílající VŠ.

Podpora
krátkodobých 
pobytů.

Uznávání studia
v rámci ECTS.

Vše online a přehledně 
na www.ceepus.info.

Stipendisté 
nehradí studijní
poplatky.

Jednoduchá a rychlá 
organizace 

i administrativa.



VÝHODY PROGRAMU CEEPUS

Důraz na „Joint Programmes“ 
a „Joint Degrees“.

Možnost 
dlouhodobé 

kontinuity 
projektů.

Individuální 
mobilita 
„freemover“.

Kontaktní osoba 
na hostitelské univerzitě.

Fyzická

Mobilita

Virtuální (online)

Hybridní (blended)



A a Ω programu CEEPUS

www.ceepus.info

www.dzs.cz/ceepus



MOŽNOSTI, KTERÉ PROGRAM NABÍZÍ

Mobility

Projekty 
= 

univerzitní 
sítě



OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ O STIPENDIUM, DRUHY A DÉLKA VÝJEZDŮ

Výukové pobyty (min. 6 výukových hodin/5 prac. dnů), 
letní školy a odborné exkurze, koordinační schůzky.

Semestrální (3-10měsíční) a krátkodobé (1-2měsíční) studijní 
pobyty, letní školy (min. 6denní) a odborné exkurze (3-5denní).

Vysokoškolští studenti 
(v bakalářském, magisterském a doktorském studijním cyklu)

Vysokoškolští (akademičtí) pracovníci



NOVÉ TYPY VÝJEZDŮ PRO STUDENTY A PEDAGOGY

ČESKÁ REPUBLIKA

ČERNÁ HORA

CHORVATSKO

POLSKO

MOBILITA ONLINE (VIRTUÁLNÍ):

MOBILITA BLENDED (HYBRIDNÍ):

ČESKÁ REPUBLIKA

CHORVATSKO

POLSKO

SRBSKO



TERMÍNY PRO PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

V rámci 
univerzitní 
sítě

Mimo 
univerzitní 
sítě 
(freemover
CEEPUS)

zájemci o výjezd v zimním semestru 15. červen

zájemci o výjezd v letním semestru 31. říjen

zájemci o výjezd v zimním semestru 1. červenec
(ne do všech zemí)

zájemci o výjezd v letním semestru 30. listopad
(do všech zemí)



POTŘEBNÉ DOKUMENTY PŘED VÝJEZDEM DO ZAHRANIČÍ

Akademici

Freemover Letter Teacher

Studenti VŠ

Letter of Acceptance 

L. of Recommendation (2x)

(Equal status)

Akademici

bez příloh

Studenti VŠ

bez příloh

(Equal status – občané 

nečlenské země programu)

V RÁMCI SÍTĚ FREEMOVERS



POTŘEBNÉ DOKUMENTY PO NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ

Akademici i studenti VŠ

Mobility Report

Letter of Confirmation

V RÁMCI SÍTĚ i FREEMOVERS



LETNÍ ŠKOLY A ODBORNÉ EXKURZE

Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze, doc. Ing. Jiří Dvořák, Ph.D. (AR 2018/2019)



Projekty
= 
univerzitní sítě



MOŽNOST ZAPOJENÍ VŠ

UNIVERZITNÍ 
SÍŤ

FREEMOVER

ZALOŽENÍ 
NOVÉ SÍTĚ

PŘIPOJENÍ SE 

K BĚŽÍCÍ SÍTI



UNIVERZITNÍ SÍŤ

● tvořena alespoň 3 partnery ze 3 zemí CEEPUS

● koordinátor + partneři

● hlavní kroky

registrace osoby 

→ přiřazení práv 
ke správě sítě

vypracování a 
podání projektové 
přihlášky online

doplnění příloh 



TERMÍNY

● 15. leden

● předkládání projektů

● 31. leden

● doplnění příloh s QR kódy
● Letter of Intent

● Letter of Endorsement

● Curriculum v AJ vyučovaných předmětů

● duben

● výsledky hodnocení a přidělení měsíců



UNIVERZITNÍ SÍŤ

www.ceepus.info

Inspirace
Kontakty
Přehled sítí



CENA DZS V KATEGORII CEEPUS ZA ROK 2020

ÚSTAV ASIJSKÝCH STUDIÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY

STUDY OF RELIGIONS (CZ 11)

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ CENY

https://www.youtube.com/watch?v=-YbnfKiyqa8


Děkuji
za pozornost.

Mgr. Jan Trnka

jan.trnka@dzs.cz

ceepus@dzs.cz

www.ceepus.info a www.dzs.cz/ceepus



Akademická 
informační agentura 
(AIA)

Tereza Habáňová



Dvoustranné mezinárodní smlouvy v oblasti vzdělávání má ČR 
se zhruba 30 státy.

Stipendijní nabídka 
závisí na existenci

a ustanoveních 
mezinárodní smlouvy 

mezi ČR a danou zemí.



Cílové skupiny

VŠ studenti Akademičtí pracovníci

• Studijní pobyty na 1-10 měsíců, 
výjimečně na celé studium

• Letní školy - 3-4 týdny

• Výzkumné pobyty 
v řádu týdnů/měsíců



Stipendijní nabídky AIA jsou zveřejněny a průběžně 
aktualizovány na stránkách Domu zahraniční spolupráce:

 Akademická informační agentura

 Výjezdy a pobyty

 Vyhledávač stipendií

• Nabídky na další akademický rok se zveřejňují 
začátkem září.

AIA - STIPENDIA NA ZÁKLADĚ MEZINÁRODNÍCH SMLUV

www.dzs.cz

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


Elektronický katalog stipendijních nabídek

https://www.dzs.cz/sites/default/files/2020-10/katalog%20DZS_AIA_2021-2022.pdf


Stipendia DAAD do Německa

Lenka Drugová
DAAD Information Point Praha



Stipendia Česko-bavorské vysokoškolské 
agentury (BTHA)

Roční studijní a výzkumné pobyty v Bavorsku 



Stipendia BTHA - Bavorsko

Česko-bavorská vysokoškolská agentura / Bayerisch-

Tschechische Hochschulagentur (BTHA)

BTHA je bavorskou státní agenturou pod Bavorským 

vysokoškolským centrem pro střední, východní a jihovýchodní 

Evropu (BAYHOST). 

Cílem aktivit BTHA je přispívat k budování excelentních a 

dlouhodobých partnerství mezi vysokými školami a vědeckými 

institucemi z obou zemí prostřednictvím stipendijních a grantových 

a programů a poradenství.



Stipendia BTHA - Bavorsko

Jaký pobyt je možné se stipendiem realizovat

Postgraduální pobyty na veřejných vysokých školách v Bavorsku:

➢ magisterské nebo doktorské studium - cílem stipendia 

je úspěšné ukončení studia na bavorské VŠ, není však 

podmínkou

➢ roční studijní/výzkumný pobyt v Bavorsku v rámci doktorského 

studia na české veřejné VŠ



Stipendia BTHA - Bavorsko

Přehled stipendijní nabídky

• Výše stipendia: 861 € měsíčně

• Délka pobytu: 12 měsíců, roční pobyt je možné 2x prodloužit
(tj. celková délka pobytu je od 1 do 3 let)

• Věkový limit: k 1. říjnu 2022 u MSP věk pod 30 let, u DSP pod 35 let; 
výjimky jsou možné

• Termín odevzdání žádostí: 1. prosinec 2021 (datum pro doručení!)

• Žádosti se posílají poštou do kanceláře BTHA v Řeznu 

• Zahájení pobytu: 1. říjen 2022

• Počet stipendijních míst není stanoven



Stipendia BTHA - Bavorsko

Formální požadavky pro uchazeče

• občan ČR nebo těchto zemí: Bulharsko, Chorvatsko, Maďarsko, 

Polsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Srbsko, Ukrajina

• trvalý pobyt v domovské zemi v době podání žádosti o stipendium

• jazykové znalosti odpovídající studijnímu/výzkumnému záměru –

obvykle C1, němčina nebo angličtina (podle potřeb studijního 

programu)

• bakalářské studium ukončené nejpozději do 31. července 2022



Stipendia BTHA - Bavorsko

Proces podání žádosti o stipendium

➢ Online formulář žádosti o stipendium BTHA – vyplnit online, vytisknout

➢ Přílohy – fotokopie požadovaných dokumentů – dokumenty v NJ nebo A J nebo 

překlady do NJ/A J

• Příslib přijetí od bavorské VŠ - uchazeč o něj musí požádat bavorskou VŠ;

V případě MSP dokument vydává studijní koordinátor; v případě DSP 

konkrétní vyučující.

Kompletní žádost včetně formuláře a příloh se fyzicky zašle poštou na adresu 

kanceláře BTHA v Řeznu (viz KONTAKTY) - do 1. prosince 2021

• Výsledky výběrového řízení oznámí BTHA uchazečům do konce května 2022

• Zahájení stipendijního programu – 1. říjen 2022

➢ Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia - online formulář AIA; nutný pro 

proplacení cesty domácí VŠ (podepsaný uchazečem a potvrzený od zahraničního odd. VŠ)

https://bayhost-stipendiensystem.uni-regensburg.de/jahresstipendium


Stipendia BTHA - Bavorsko

Zařizování pobytu s bavorskou VŠ

 je plně na uchazeči

• Proces nezávislý od výběrového řízení k udělení stipendia!

• Přijetí na bavorskou VŠ – v době podání žádosti o stipendium ještě 

není požadováno; je nutné k datu zahájení stipendia

Termín podání přihlášek na bavorské VŠ:

• vysoké školy aplikovaných věd - 15. červen 2022 

• univerzity - 15. červenec 2022 

Doporučuje se podat přihlášku na vícero VŠ



Stipendia BTHA - Bavorsko

Co se hodnotí u uchazečů

• akademické výkony a angažovanost – známky, publikace, ocenění,  

stipendia, účast na konferencích; očekávají se nadprůměrné výsledky

• návaznost stipendijního pobytu na dosavadní studium a profesní 

přínos do budoucna

• praktické zkušenosti v oboru – pracovní praxe nebo stáže

• zkušenosti ze zahraničí – studijní pobyty, praxe

• znalost cizích jazyků

• dobrovolnictví – např. činnost v rámci studentských spolků, 

nevládních organizacích aj.



Stipendia BTHA - Bavorsko

Pro občany ČR

Bayerisch-Tschechische 

Hochschulagentur

BTHA c/o BAYHOST

Universitätsstraße 31

D-93053 Regensburg

Deutschland

Martina Guttenberger

Tel. +49 941 943 5315

guttenberger@btha.de

Pro občany jiných zemí

Bayerisches Hochschulzentrum für 

Mittel-, Ost- und Südosteuropa 

BAYHOST

Universitätsstraße 31

D-93053 Regensburg

Deutschland

Karin Döppe

Tel. +49 941 943 5049

doeppe@bayhost.de

KONTAKT



Stipendia BTHA - Bavorsko

INFORMACE

K nabídce stipendií BTHA:

• Stručný přehled ve vyhledávači stipendií na stránkách AIA

• Podrobné informace ke stipendiím včetně formulářů a instrukcí naleznete

na webových stránkách BTHA

Pro výběr vysoké školy v Bavorsku:

• Studium

www.study-in-bavaria.de/  „Was und wo in Bayern studieren“

www.daad.de/  „Infos für Ausländer“  „Studienangebote“

• Výzkumné projekty

www.research-in-bavaria.de

https://www.dzs.cz/visits/scholarships?f%5B0%5D=scholarship_type%3A44&f%5B1%5D=scholarships_country%3A9&f%5B2%5D=scholarships_date%3A2021
https://www.btha.cz/cs/stipendia/studium-v-bavorsku
http://www.study-in-bavaria.de/
http://www.daad.de/
http://www.research-in-bavaria.de/


Stipendia vlády Švýcarské konfederace 

Swiss Government Excellence Scholarships



Stipendia vlády Švýcarské konfederace 

• Prestižní stipendia umožňující realizovat 
magisterské studium na veřejných VŠ ve 
Švýcarsku

• Určena pro všechny umělecké obory

• Udělovaná výjimečným, vysoce motivovaným, 
kompetitivním, mladým studentům



Stipendia vlády Švýcarské konfederace 

Přehled stipendijní nabídky

• Výše stipendia: 1920 CHF měsíčně

• Délka pobytu: 12 měsíců; možnost prodloužení na 21 měsíců

• Věkový limit: narození po 1986

• Termín odevzdání žádostí: 16. listopad 2021

• Žádosti se posílají do AIA

• Zahájení pobytu: 1. září 2022

• Počet stipendijních míst není stanoven



Stipendia vlády Švýcarské konfederace 

Formální požadavky pro uchazeče

• Žádost se podává v zemí státní příslušnosti

• Bakalářské studium ukončené před 31. červencem 2022

• Pouze pro iniciální magisterské studium; není určeno absolventům, 
kteří již získali magisterský titul

• Před začátkem stipendia nesmí uchazeč pobývat ve Švýcarsku po 
dobu delší než 12 měsíců



Stipendia vlády Švýcarské konfederace 

Co se hodnotí u uchazečů

• Profil kandidáta - akademické charakteristiky a výsledky, motivace

• Kvalita umělecké tvorby (součástí žádosti jsou ukázky děl)

• Akademický kontext - kvalita a kontext akademického dohledu 
a potenciál pro budoucí spolupráci

• Perspektiva dlouhodobé spolupráce - výhodu mají uchazeči 
z institucí, které již spolupracují s protistranou na švýcarské VŠ



Stipendia vlády Švýcarské konfederace 

Podání žádosti o stipendium

➢ Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia - online formulář AIA; 
musí být podepsaný uchazečem a potvrzený od zahraničního odd. VŠ

➢ Application for the Swiss Government Excellence Arts Scholarship 
for foreign students

Balíček podkladů pro podání žádosti poskytuje uchazečům AIA; zájemci splňující 
formální podmínky musí o podklady požádat e-mailem na aia@dzs.cz

Kompletní žádost s přílohami a Návrhem na vyslání s se odevzdává v tištěné formě 
na adresu AIA

Výběr kandidátů provádí Spolková stipendijní komise pro zahraniční studenty ve 
Švýcarsku - výsledky do konce května 2022

http://aia-databaze.zahranici-stipendium.cz/modules/aia/
mailto:aia@dzs.cz


Stipendia vlády Švýcarské konfederace 

Náležitosti žádosti

Mezi povinné přílohy patří:

• ukázky uměleckých prací  - na CD/DVD, USB, nebo QR kód/link

• doporučení od dvou vyučujících z domácí VŠ

• příslib přijetí ze švýcarské VŠ (resp. potvrzení o poskytnutí 
akademického dohledu od vyučujícího)

• potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti

• Dokumenty k žádosti se podávají ve dvou sadách 

• Dokumenty mohou být podány v angličtině, francouzštině, italštině, 
němčině



Stipendia vlády Švýcarské konfederace 

Zařizování pobytu se švýcarskou VŠ

 je plně na uchazeči

Příslib přijetí resp. zvací dopis od vyučujícího ze švýcarské VŠ

• nevyhnutná součást žádosti o stipendium

• nejprve třeba vyhledat vhodnou VŠ a katedru/institut podle zaměření 
studia

• oslovit vyučujícího v daném oboru/specializaci

Přijetí na švýcarskou VŠ

• Proces podání žádosti o studium na švýcarské VŠ je nezávislý na řízení 
ve věci udělení stipendia



Stipendia vlády Švýcarské konfederace 

INFORMACE

• Přehled stipendijní nabídky je na stránkách AIA

• Podrobné informace naleznete na stránkách SBFI (švýcarský Státní 
sekretariát pro vzdělávání, výzkum a inovaci); podmínky pro ČR

 viz sekce „Countries A – L“ „Czech Republic“

• Obecné informace ke studiu ve Švýcarsku naleznete na 
studyinginswitzerland.com

https://www.dzs.cz/visits/scholarships?f%5B0%5D=scholarship_type%3A44&f%5B1%5D=scholarships_country%3A123
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/education/scholarships-and-grants/swiss-government-excellence-scholarships.html
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/education/scholarships-and-grants/swiss-government-excellence-scholarships/countries-a-l.html
https://studyinginswitzerland.com/


Děkuji
za pozornost.

Tereza Habáňová

aia@dzs.cz

tereza.habanova@dzs.cz

www.dzs.cz/program/akademicka-informacni-agentura

mailto:aia@dzs.cz
mailto:tereza.habanova@dzs.cz
https://www.dzs.cz/program/akademicka-informacni-agentura


AKTION Česká 
republika – Rakousko,
spolupráce ve vědě a 
vzdělávání
Lucie Marková, Sabine Borovanská



Hlavní rysy 
programu



AKTION Česká republika – Rakousko

společný program 
ministerstev 

školství obou zemí

od roku 1993, 
nyní 6. etapa: 
2016 – 2022

zaměřen 
výhradně na 

vysokoškolský 
sektor



Cíle AKTION-u

rozvoj vzdělávání 
a výzkumu na vysokých 

školách

podpora spolupráce 
a porozumění mezi 
Českou republikou 

a Rakouskem



AKTION Česká republika – Rakousko poskytuje:

stipendia na studijní 
a výzkumné pobyty 

v Rakousku a ČR

dotace pro projekty 
spolupráce

dotace na pořádání 
letních jazykových a 

odborných škol



Stipendia programu 
AKTION 
Česká republika -
Rakousko



Stipendia: Cílová skupina 

Občané 
zemí: 

EU

Evropského hospodářského prostoru

Švýcarska 

Zapsaní k řádnému studiu, resp. zaměstnaní na oprávněné 
instituci v ČR nebo v Rakousku.



Oprávněné instituce v Rakousku a ČR

Rakousko:

• Veřejné univerzity 

• Odborné vysoké školy

• Pedagogické vysoké školy

• Akreditované soukromé univerzity

ČR: 

• Veřejné vysoké školy

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/HS-Uni/Hochschulsystem/Universit%C3%A4ten/Liste-Universit%C3%A4ten.html
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/HS-Uni/Hochschulsystem/Fachhochschulen/Liste-Fachhochschulen.html
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/fpp/ph/pv_verb.html
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/HS-Uni/Hochschulsystem/Privatuniversit%C3%A4ten/Liste-Privatuniversit%C3%A4ten.html
https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/prehled-vysokych-skol-v-cr-3


Stipendijní kategorie



Semestrální stipendia

cílová skupina:

studenti MSP
a DSP

účel:

Příprava 
závěrečné 

práce

doba trvání:

1 - 5 měsíců

V průběhu jedné etapy studia je možné podat si žádost o stipendium 

jen jedenkrát.



Krátkodobá výzkumná stipendia

cílová skupina:

akademičtí

pracovníci

účel:

krátkodobé 
výzkumné/ 

přednáškové 
pobyty

doba trvání:

1 - 3 měsíce 

O jednoměsíční pobyty je možné se ucházet opakovaně.



Habilitační stipendia

cílová skupina:

postdoktorandi
do 10 let po 

obhajobě 
disertační 

práce

účel:

příprava

již částečně 
rozpracované 

habilitační 
práce

doba trvání:

až 5 měsíců



Výše stipendia



Měsíční výše stipendia AKTION v Rakousku

studenti MSP/DSP: 1.050 €

pedagogové:           1.150 €

postdoc: 1.200 €

stipendium vyplácí OeAD
(viz podmínky OeAD)

studenti z ČR osvobozeni 
od poplatků za studium

https://oead.at/de/nach-oesterreich/scholars/vor-der-anreise/stipendienbedingungen/


Měsíční výše stipendia AKTION v Rakousku

studenti MSP 13 000 Kč

studenti DSP 15 000 Kč 

Pedagogové a postdoc: 27 000 Kč

Studenti z AT mohou žádat o příspěvek na mobilitu ve výši 200 €
z prostředků BMBWF v případě pobytů delšího než 2 měsíce.



Termíny pro 
podávání žádosti



Termíny pro podání žádosti

pro pobyty 
v LS

pro pobyty 
v ZS

Studenti MSP/DSP:   31.10. 15.3.

Akademičtí pracovníci:
(1 – 3 měsíční pobyty)     31.10. 15.3.

Akademičtí pracovníci:
(1měsíční pobyty)    30.11. 15.4.

Habilitační stipendia / 15.3.



Aktuální termíny naleznete na webových 
stránkách DZS, OeAD a sociálních sítích DZS.

Termíny pro podání žádosti

https://www.dzs.cz/program/aktion-ceska-republika-rakousko/vyjezdy-pobyty
https://oead.at/de/kooperationen/internationale-hochschulkooperationen/bilaterale-aktionen-slowakei-tschechien-ungarn/


Výzvy v českém jazyce

Studenti:

SEMESTRÁLNÍ 
A KRÁTKODOBÁ 

VÝZKUMNÁ STIPENDIA

Akademičtí 
pracovníci:

1 až 3 MĚSÍČNÍ 
KRÁTKODOBÁ 

VÝZKUMNÁ STIPENDIA 
PRO AKADEMICKÉ 

PRACOVNÍKY

JEDNOMĚSÍČNÍ 
STIPENDIA PRO VŠ 

PEDAGOGY

Postdoc:

HABILITAČNÍ STIPENDIA 
PRO 

POSTDOKTORANDY

https://www.dzs.cz/sites/default/files/2020-11/SEMESTR%C3%81LN%C3%8D%20A%20KR%C3%81TKODOB%C3%81%20V%C3%9DZKUMN%C3%81%20STIPENDIA%20na%20akad.%20rok%202021-22_0.pdf
https://www.dzs.cz/sites/default/files/2020-11/1%20a%C5%BE%203%20M%C4%9AS%C3%8D%C4%8CN%C3%8D%20KR%C3%81TKODOB%C3%81%20V%C3%9DZKUMN%C3%81%20STIPENDIA%20PRO%20AKADEMICK%C3%89%20PRACOVN%C3%8DKY%20na%20akad.%20rok%202021-22_0.pdf
https://www.dzs.cz/sites/default/files/2020-11/JEDNOM%C4%9AS%C3%8D%C4%8CN%C3%8D%20STIPENDIA%20PRO%20V%C5%A0%20PEDAGOGY%20na%20akad.%20rok%202021-22.pdf
https://www.dzs.cz/sites/default/files/2021-03/HABILITA%C4%8CN%C3%8D%20STIPENDIA%20PRO%20POSTDOKTORANDY%20-%20akad.%20rok%202021-22.pdf


Výzvy v německém jazyce

Studenti:

SEMESTRÁLNÍ 
A KRÁTKODOBÁ 

VÝZKUMNÁ STIPENDIA

Akademičtí 
pracovníci:

1 až 3 MĚSÍČNÍ 
KRÁTKODOBÁ 

VÝZKUMNÁ STIPENDIA 
PRO AKADEMICKÉ 

PRACOVNÍKY

JEDNOMĚSÍČNÍ 
STIPENDIA PRO VŠ 

PEDAGOGY

Postdoc:

HABILITAČNÍ STIPENDIA 
PRO 

POSTDOKTORANDY

https://grants.at/de/?=MzA3MjlfMzI0MTBfMQ==
https://grants.at/de/?=MzA3MjlfMzI0MTBfMQ==
https://grants.at/de/?=MzA3MzBfMzI0MTFfMQ==
https://grants.at/de/?=MzA3MzFfMzI0MTJfMg==


Způsob podání 
žádosti a výběrové 
řízení



Podání žádosti o stipendium
→ v NJ/AJ



Žádost o stipendium - uploads

evidenční formulář uchazeče o stipendium v češtině s podpisem

studijní výsledky za neukončenou etapu v aj nebo nj

DIPLOMA SUPPLEMENT za poslední ukončenou etapu VŠ studia v aj nebo nj

doporučení od 2 pedagogů domácí VŠ

příslib přijetí od potenciálního rakouského školitele

https://www.dzs.cz/sites/default/files/2021-08/AKTION_Eviden%C4%8Dn%C3%AD%20formul%C3%A1%C5%99_sem.stip_..doc
https://www.dzs.cz/sites/default/files/2021-08/AKTION_Empfehlungsschreiben.doc
https://www.dzs.cz/sites/default/files/2021-08/AKTION_Betreuungszusage.doc


Podání žádosti o stipendium

Podání žádosti online 
i poštou

Ze žádosti lze snadno 
a rychle vygenerovat pdf



Výběrové řízení

tři kritéria 
hodnocení:

kritérium 
formálnosti

kritérium 
plausibility

(věrohodnosti)

kritérium 
odbornosti



Výběrové řízení

Pohovor probíhá pouze u habilitačních stipendií!



Výběrové řízení - průběh

kontrola 
formálnosti 

a věrohodnosti 
probíhá v kanceláři 

AKTION v DZS

žádosti hodnotí 
vždy 2 experti 

z řídícího grémia 
programu

finální posouzení 
žádosti na setkání 

výběrové 
stipendijní komise

vyrozumění 
uchazeče



Výsledky

E-mailem

Šest týdnů od podání žádosti

Počet přiznaných měsíců na webu AKTION

https://www.dzs.cz/program/aktion-ceska-republika-rakousko/vyjezdy-pobyty#vysledky-vyberovych-rizeni


Projektová 
spolupráce



Podporované aktivity 

✓ Projekty, které slouží k dlouhodobé spolupráci

✓ Společné vědecké akce pro studenty jako např. semináře nebo 
odborné exkurze

✓ Společné bilaterální vědecké akce jako sympozia, odborná 
zasedání a workshopy

✓ Přípravná fáze k programům pro udělování dvojích diplomů

✓ Výzkumné pobyty k získání vědeckých podkladů



Podporované aktivity 

✓ Finanční podpora při publikaci výstupů z již ukončených projektů 
spolupráce programu AKTION ČR – Rakousko

✓ Akademická výměna za účelem uskutečňování vzdělávacích akcí v 
rámci MSP a DSP hostitelské instituce

✓ Sommerkollegs, tj. letní jazykové kurzy ČJ a NJ

✓ Letní odborné školy v různých vědeckých disciplínách



Partneři projektu a 
Žádost o dotaci



Kdo může předložit bilaterální projekt?

Zaměstnanci oprávněných institucí 
(občané EU, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska)

V ČR: 
➢ Veřejné vysoké školy

V Rakousku:
➢ Veřejné univerzity
➢ Odborné vysoké školy
➢ Pedagogické vysoké školy
➢ Akreditované soukromé univerzity

https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/prehled-vysokych-skol-v-cr-3
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/HS-Uni/Hochschulsystem/Universit%C3%A4ten/Liste-Universit%C3%A4ten.html
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/HS-Uni/Hochschulsystem/Fachhochschulen/Liste-Fachhochschulen.html
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/fpp/ph/pv_verb.html
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/HS-Uni/Hochschulsystem/Privatuniversit%C3%A4ten/Liste-Privatuniversit%C3%A4ten.html


Zaslání žádosti o dotaci na MŠMT

Pro čerpání korunové částky je třeba, aby český partner podal 
Žádost o dotaci na MŠMT prostřednictvím rektorátu školy. 

VŠ může k jedné žádosti přiložit více návrhů projektu.

Žádost o dotaci vyplní, podepíše a zašle rektor (statutární orgán 
žadatele) na MŠMT. Případně může rektor pomocí Plné moci 
pověřit další osobu.

Přílohou Žádosti jsou Návrhy projektu.

https://www.msmt.cz/file/45983/


Identifikace výzvy

Identifikace výzvy: Podpora projektů spolupráce českých a rakouských 
vzdělávacích institucí terciárního sektoru pro období 2020 – 2022. AKTION 
Česká republika – Rakousko.

Chyby při vyplňování mohou vést k zamítnutí Žádosti o dotaci.

https://www.msmt.cz/file/51452/


Termíny pro 
podávání 
žádosti o dotaci



Termíny a adresa podání žádosti o dotaci na MŠMT:

31. 10. 2021
Pro realizaci projektu v období: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2022

15. 4. 2022
Pro realizaci projektu v období: 1. 7. 2022 - 31. 12. 2022

15. 9. 2022
Pro realizaci projektu v období: 15. 10. 2022 - 31. 12. 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 
Odbor mezinárodních vztahů
Karmelitská 529/5
118 12 Praha 1

ID datové schránky: vidaawt



Návrh projektu



Návrh projektu

Formulář včetně přehledu nákladů se vyplňuje elektronicky v 
němčině/angličtině.

Společný návrh projektu podepíší oba partneři.
Děkan (za českou stranu) a vedení školy/fakulty/instituce 
(za rakouskou stranu) podepíše a orazítkuje návrh projektu.

Navíc se k projektu stručně vyjádří.

https://www.dzs.cz/sites/default/files/2020-09/Formular%20des%20Projektantrages-2021.doc


Přílohy k návrhu projektu

1. Návrh plánované spolupráce (max. 3 strany). Pokud se žádá o 
stipendia pro studenty je třeba přiložit k návrhu projektu 
výzkumný záměr každého studenta s jeho podpisem.

2. Podrobná specifikace požadovaných nákladů

3. Prováděcí plán (aktivity jednotlivých účastníků projektu, časový 
plán včetně zodpovědností, program jednání, workshopu/exkurze 
apod.)

4. Akademický životopis vč. přehledu publikací (za poslední 3 roky) 
obou partnerů projektů (budou zveřejněné v databázi projektů
na webu)

http://hosting.workplace.cz/DZS/Aktion.nsf


Přílohy k návrhu projektu

Pokud se žádá o pokračování projektu na stejné téma, předkládá se 
aktualizovaný návrh projektu na stejném formuláři vč. zprávy o 
realizaci předcházejícího projektu a vyúčtování   



Financování dle 
regionálního 
principu



Příklad financování

Nákladové položky se nárokují v měně země, v které náklady vznikají.

Uvádí se počet zúčastněných osob, cíle jednotlivých cest, počet dní a 
jednotkové sazby dle platných sazeb a směrnic (viz bod. 9 Pokynů)

Pobytové náklady v Rakousku - paušál za osobu:
90 € (zaměstnanci) a 45 € (studenti)

Pobytové náklady v ČR (dle faktury), max. za osobu a noc: 1.500 Kč 
(zaměstnanec) a max. 700 Kč (student)
Stravné v ČR: paušál na osobu a den: 600 Kč (zaměstnanci) a 400 Kč 
(studenti)

Hradí se jízdné (náklady ve výši ceny vlakové jízdenky II. třídy)

https://www.dzs.cz/sites/default/files/2021-06/Pokyny%20pro%20projekty%20dle%20V%C3%BDzvy%202020%20-%202022_2.pdf


Praktický příklad

Český akademik pojede do Rakouska, kde bude v rámci projektu 
přednášet. Rakouský akademik pojede do ČR se skupinou 
rakouských studentů, povede přednášku a studenti budou čerpat v 
ČR jednoměsíční stipendium.

Český účastník: Jízdné se nárokuje v Kč
Ubytování se nárokuje v EUR
Honorář vyplácí česká VŠ v Kč

Rakouští účastníci: Jízdné v EUR
Ubytování v Kč
Honorář vyplácí OeAD v EUR
Stipendium vyplácí česká VŠ v Kč



Stipendia v rámci 
projektu



Stipendia v rámci projektu

V rámci projektu lze žádat o stipendia pro studenty a akademické 
pracovníky v délce jednoho měsíce. 

Jedná se o paušální sazbu na hrazení ubytování a stravy.

Sazby v Rakousku pro účastníky z ČR: 
Studenti MSP/DSP: 1.050 €/měsíčně
Zaměstnanci: 1.150 €/měsíčně

Sazby v ČR pro účastníky z AT:
Studenti MSP: 13.000 Kč /měsíčně
Studenti DSP: 15.000 Kč /měsíčně
Zaměstnanci: 27.000 Kč/měsíčně



Sommerkollegs



Sommerkollegs – letní jazykové školy

• třítýdenní jazykové kurzy pořádané v Českých Budějovicích a v Poděbradech,

• 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, 
• vyučují rodilí mluvčí.

• 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

http://www.dzs.cz/


Letní nebo zimní 
odborné školy



Letní nebo zimní 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



Digitální infobrožura 

Infobrožura s nabídkou našich 
programů je pro Vás k dispozici na 
webových stránkách DZS. 

https://www.dzs.cz/sites/default/files/2021-10/Stipendia%20do%20n%C4%9Bmecky%20mluv%C3%ADc%C3%ADch%20zem%C3%AD%20-%20um%C4%9Bleck%C3%A9%20sm%C4%9Bry.pdf


Děkuji
za pozornost.

Lucie Marková, Sabine Borovanská

aktion@dzs.cz



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


