
Informační webinář o nabídce 
stipendií a projektů 
mezinárodní spolupráce
AIA * AKTION * CEEPUS * Fondy EHP 

Nina Bosnićová

9. 2. 2022



Program:
09:30 – 09:40 Úvodní slovo

09:40 – 10:10 Akademická informační agentura
Prezentace: Pavel Rybář
Příklad dobré praxe: Rostislav Berezjuk & Matěj Javůrek (MENDELU)

10:10 – 10:40 AKTION ČR – Rakousko
Prezentace: Lucie Marková & Sabine Borovanská
Příklad dobré praxe: Štěpán Papáček (JČU)

10:40 – 10:50 Krátká přestávka

10:50 – 11:20 CEEPUS
Prezentace: Jan Trnka
Příklad dobré praxe: Markéta Melounová (VŠE)

11:20 – 11:40 Fondy EHP
Prezentace: Jana Hůrská
Příklad dobré praxe: Marie Novotná (UK) 

11:40 – 12:15 Zakončení, individuální konzultace s referenty



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.



AIA
Akademická informační
agentura

Pavel Rybář

9. 2. 2022



Stipendia
na základě
mezinárodních
smluv



DRUHY STIPENDIÍ

STUDENTI VŠ STUDENTI DSP

STIPENDIJNÍ PROGRAM BARRANDE

ZAMĚSTNANCI VŠ

BILATERÁLNÍ DOHODY



VÝJEZDY NA ZÁKLADĚ MEZINÁRODNÍCH SMLUV

Mezinárodní smlouvy v působnosti MŠMT

Smlouvy o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy (kulturní dohody, 
prováděcí programy školské a vědecké spolupráce, rezortní smlouvy s 
partnerskými ministerstvy)

Stipendijní nabídka závisí na uzavření 
a platnosti smlouvy mezi ČR 
a partnerským státem

Aktuálně 4 kontinenty, 26 zemí



STIPENDIA NA AKADEMICKÝ ROK 2022/2023



KDE NA JDU INFORMACE?

www.dzs.cz/vyhledavac

https://www.dzs.cz/vyhledavac-stipendii/akademicka-informacni-agentura


KDE NA JDU INFORMACE?

Ke stažení na webu DZS 
www.dzs.cz/publikace

KATALOG STIPENDIJNÍCH POBYTŮ

https://www.dzs.cz/publikace?f%5B0%5D=publications_program%3A4&f%5B1%5D=publications_year_of_publish%3A2021


ČASTÉ DOTAZY

Kdo může žádat? 

Studenti, pedagogové/akademičtí pracovníci veřejných vysokých škol v 
ČR, vč. studentů s cizí státní příslušností, není-li uvedeno jinak.

Je v nabídce již konkrétní univerzita, na kterou se zájemce hlásí? 

Smlouva je uzavřena mezi státem a státem. Výběr hostitelské 
univerzity je zcela na volbě uchazeče. 

Lze vycestovat opakovaně?

Ano. Této možnosti využívají zejména akademičtí pracovníci.



NA JAK DLOUHO VYJET?

Studijní pobyty – jednosemestrální nebo dvousemestrální pobyty, 
výjimečně celé studium

Výzkumné a přednáškové pobyty pro akademické pracovníky nebo 
VŠ pedagogy – většinou do 1 měsíce

Letní jazykové kurzy – délka 2 až 4 týdny

Pro přijetí na studijní pobyt si student aktivně vyhledá zahraniční 
VŠ podle svého studijního oboru

Letní školy probíhají na univerzitách vybraných organizátorem



ZPŮSOB VÝBĚRU STIPENDISTŮ

Žádosti přijímá AIA Žádosti přijímá rektorát VŠ

výběrová 
řízení

rozpis 
kvót



JAK NA PŘÍPRAVU ŽÁDOSTI?

Přihlášku tvoří

formulář Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia
potvrzený zahraničním oddělením VŠ

další dokumenty (zpravidla motivační dopis, potvrzení o 
vykonaných zkouškách)

Rozhoduje

studijní a výzkumný záměr

motivace ke studiu v zahraničí

jazyková vybavenost a komunikační schopnosti uchazeče



STIPENDIUM, DOPRAVA

Stipendium
vyplácí většinou přijímající smluvní strana, v některých 
případech je plátcem MŠMT (AL, BG, CN, HU, PL, RO, RU)

výše se liší podle cílové země

Cestovní náklady

refunduje vysoká škola
žádost o příspěvek na refundace VŠ podává na MŠMT 
každé pololetí
www.dzs.cz/program/akademicka-informacni-
agentura/projekty-granty

http://www.dzs.cz/program/akademicka-informacni-agentura/projekty-granty


JAKÁ JSOU POZITIVA?

Vedle semestrálních pobytů možnost zúčastnit se i krátkodobých 
výjezdů (letní kurzy)

Plně hrazené letní kurzy

Srovnatelná výše finanční podpory studijních pobytů jako v programu 
Erasmus+

Úhrada výdajů na mezinárodní dopravu

Hlásit se lze na více druhů mobilit současně (např. letní kurz + studijní 
pobyt)

Vycestovat lze opakovaně



DALŠÍ NABÍDKY

(1) JINÁ STIPENDIA 
(2) NABÍDKY PRO SAMOPLÁTCE

studijní či výzkumné možnosti nabízené jednotlivými školami, 
nadacemi či partnery mimo rámec bilaterálních dohod

AIA tato stipendia neadministruje, zájemci se obracejí na uvedené 
kontakty



Stipendijní program 
BARRANDE



STIPENDIJNÍ PROGRAM BARRANDE

Program výměnných výzkumných pobytů doktorandů mezi ČR a 
Francií

Obě země se na nákladech programu podílejí rovným dílem

Hlavní cíl: usnadnit mezinárodní vědeckou spolupráci, propojit české 
a francouzské badatelské týmy (→ Horizont Evropa)

Zahrnuje všechny vědní obory

Zahraniční studenti českých VVŠ se mohou ucházet za stejných 
podmínek jako čeští studenti

Úspěšnost v roce 2021: 59 %

www.dzs.cz/program/barrande-fellowship-program/vyjezdy-pobyty

http://www.dzs.cz/program/barrande-fellowship-program/vyjezdy-pobyty


VARIANTY VÝJEZDŮ

DVOJÍ DOKTORÁT (COTUTELLE) VÝZKUMNÁ STÁŽ

doktorské studium pod společným vedením 
českého a zahraničního vedoucího 

probíhá na univerzitě, výzkumném 
pracovišti nebo fakultní nemocnici pod 
vedením školitele

délka 3 x 5 měsíců délka 1 až 3 měsíce

zahájení studia ve Francii od 1.10. nebo 
1.11. zahájení nejpozději 1. října

stipendium 1000 EUR měsíčně



HARMONOGRAM VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ, FINANCOVÁNÍ

Aktuálně probíhá formální posouzení žádostí 

Výběrové řízení formou pohovoru s kandidáty (březen 2022)

Rozhodnutí o udělení stipendií: konec března/začátek dubna

Příjemci grantů zahájí pobyty v říjnu či listopadu

Výplata stipendií

na francouzské straně agentura Campus France
na české straně vysoká škola



Závěrem…



BUĎTE V OBRAZE!

Odběr e-mailových upozornění od AIA (aia@dzs.cz)

Newsletter DZS pro vysoké školy

Aktuality na webu DZS

Sociální sítě DZS

mailto:aia@dzs.cz


PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE

Rostislav Berezjuk, Matěj Javůrek
Mendelova univerzita

absolventi studijního pobytu v Republice Severní Makedonie



Děkuji
za pozornost.

Pavel Rybář

pavel.rybar@dzs.cz
aia@dzs.cz

mailto:pavel.rybar@dzs.cz
mailto:aia@dzs.cz


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

9. února 2022



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 

 zapsáni k řádnému studiu, resp. zaměstnáni na 
oprávněné instituci v Česku nebo v Rakousku



Oprávněné instituce v Rakousku a ČR

Stipendijní pobyt je možné uskutečnit na těchto oprávněných 
institucích:

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

V 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 stipendijních pobytů v Rakousku

◼ studenti MSP/DSP: 1.050 €
◼ pedagogové:           1.150 €
◼ postdoc: 1.200 €

• stipendium vyplácí OeAD
• ubytování nabízeno přes OeAD
• studenti z ČR osvobozeni od poplatků za studium



Měsíční výše stipendijních pobytů v Česku

◼ 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 pobytu delšího než 2 měsíce

• stipendium vyplácí česká VŠ, která žádá MŠMT o dotaci
• ubytování na kolejích/privátní ubytování



Termíny pro 
podávání žádosti



Termíny pro podávání žádosti

Studenti MSP/DSP:   15. 03. pouze na ZS
31. 10. pouze na LS

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

Habilitační stipendia:              15. 03. 

Aktuální termíny naleznete na webových stránkách DZS a OeAD, v 
Newsletteru DZS pro VŠ a na Facebooku DZS.

https://www.dzs.cz/program/aktion-ceska-republika-rakousko/vyjezdy-pobyty
https://oead.at/de/kooperationen/internationale-hochschulkooperationen/bilaterale-aktionen-slowakei-tschechien-ungarn/#aktion-oesterreich-tschechien-aoecz
https://www.dzs.cz/o-dzs
https://www.facebook.com/dumzahranicnispoluprace/


Způsob podání 
žádosti a výběrové 
řízení



Podání žádosti o stipendium

online: https://www.scholarships.at
→ v NJ/A J

Přílohy:
• příslib přijetí od potenciálního rakouského/českého školitele 

doporučení od 2 pedagogů domácí VŠ

• DIPLOMA SUPPLEMENT za poslední ukončenou etapu VŠ studia

• studijní výsledky za neukončenou etapu

• uchazeči z ČR: evidenční formulář uchazeče o stipendium v češtině 

s podpisem

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


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/2021-11/AKTION_V%C3%BDzva_Semestr%C3%A1ln%C3%AD%20a%20kr%C3%A1tkodob%C3%A1%20v%C3%BDzkumn%C3%A1%20stipendia.pdf
https://www.dzs.cz/sites/default/files/2021-11/AKTION_V%C3%BDzva_V%C5%A0%20u%C4%8Ditel%C3%A9_1.pdf
https://www.dzs.cz/sites/default/files/2021-11/AKTION_V%C3%BDzva_Jednom%C4%9Bs%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD%20stipendia.pdf
https://www.dzs.cz/sites/default/files/2021-11/AKTION_V%C3%BDzva_Habilita%C4%8Dn%C3%AD%20stipendia.pdf


Výběrové řízení - průběh

kontrola formální 
správnosti

a věrohodnosti 
probíhá v 

kanceláři AKTION 
v DZS

žádosti hodnotí 
vždy 2 experti 

z řídícího grémia 
programu

finální posouzení 
žádosti na setkání 

stipendijní výběrové
komise

vyrozumění 
uchazeče



Výběrové řízení

Pohovor probíhá pouze u habilitačních stipendií!



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


Webinář pro zájemce 
o stipendium



Webinář pro zájemce o stipendium

Webinář se uskuteční on-line 17. února od 15 do 16 hod.

Své zkušenosti s programem bude sdílet student doktorského studia, 
Ing. Daniel Huczala z VŠB, který momentálně provádí výzkum v Innsbrucku.

Webinář je určen pro studenty magisterských a doktorandských studijních 
programů, pro akademické pracovníky veřejných vysokých škol 
a zaměstnance zahraničních oddělení.

https://www.dzs.cz/udalost/aktion-cr-rakousko-webinar-pro-zajemce-o-stipendijni-pobyt-v-rakousku


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 z různých vědeckých disciplín



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. 

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

Přílohou Žádosti je Návrh projektu/jsou Návrhy projektů.

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

https://www.msmt.cz/file/45983/
https://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/aktion


Termíny pro 
podávání 
žádosti o dotaci



Termíny a adresa podání žádosti o dotaci na 
MŠMT:

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

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

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

Společný návrh projektu podepíší oba partneři.

Děkan (pro českou stranu) a vedení školy/fakulty (pro 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 k návrhu 
projektu přiložit 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


Financování dle 
regionálního 
principu



Uznatelné náklady

 Náklady na ubytování a stravování

 Jednoměsíční stipendia v rámci projektu

 Jízdné ve výši ceny vlakové jízdenky II. třídy

 Honorář za výuku

 Publikační náklady

 Ostatní náklady vč. režijních nákladů (jen česká VŠ)



Způsob financování

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

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

Pobytové náklady v Rakousku: paušál na 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)

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


Příklad financování

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



Stipendijní sazby

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



Letní kolegia
(Sommerkollegs)



Letní kolegia
Dvou/třítýdenní 
jazykové kurzy 

pořádané v ČB 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



Letní kolegia

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

podrobnější informace naleznete na webu AKTION

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

účastnický poplatek: 3.000,- Kč

https://www.dzs.cz/program/aktion-ceska-republika-rakousko/vyjezdy-pobyty#letni-kolegia


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, exkurze/výlety,
náklady na pobyt přednášejících hostů

• studenti platí účastnický poplatek dle délky trvání školy



Webinář pro zájemce 
o projektovou 
spolupráci



Webinář pro zájemce o projektovou spolupráci

Webinář se uskuteční on-line 24. února od 15 do 16 hod.

Své dlouholeté zkušenosti bude sdílet dlouholetý partner projektu,
doc. Tomáš Dostál z ČVUT.

Webinář je určen pro akademické pracovníky veřejných vysokých škol 
a zaměstnance zahraničních oddělení. Registrační formulář prosím vyplňte 
nejpozději dva dny před konáním webináře.

https://www.dzs.cz/udalost/aktion-cr-rakousko-webinar-pro-zajemce-o-projektovou-spolupraci-0
https://dzs.attendu.cz/r/6Dp3IQI98cR58r2DpakX?lang=cs


Zkušenosti s programem AKTION Česká republika -
Rakousko

V červenci 2021 proběhlo kvantitativního šetření mezi řešiteli projektů 
programu a kontaktními osobami na zahraničních oddělení VŠ.

Výzkum mapoval zkušenosti, hlavní přínosy, výhody a nevýhody programu
a sloužil také jako jeden z podkladů v rámci přípravy dalšího programového 
období.

Závěrečná zpráva je zveřejněná na webu DZS v sekci Statistiky a publikace.

https://www.dzs.cz/statistiky/zkusenosti-s-programem-aktion-ceska-republika-rakousko


Individuální konzultace

Stipendijní pobyty

Mgr. Lucie Marková 
lucie.markova2@dzs.cz

770 138 792

Projekty spolupráce

Sabine Borovanská, M.A. 
sabine.borovanska@dzs.cz

602 169 135 

aktion@dzs.cz
aktion.dzs.cz 

mailto:lucie.markova2@dzs.cz
mailto:sabine.borovanska@dzs.cz
mailto:aktion@dzs.cz
https://www.dzs.cz/program/aktion-ceska-republika-rakousko/vyjezdy-pobyty


Děkuji
za pozornost.

Lucie Marková, Sabine Borovanská

aktion@dzs.cz



Probíhá přestávka

Pokračujeme v 10:50 hod.



CEEPUS
(CENTRAL EXCHANGE PROGRAMME 
FOR UNIVERSITY STUDIES)

Mgr. Jan Trnka
9. 2. 2022



CEEPUS

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

 25 let trvání programu v České republice (založen 1993)

 v ČR spravuje program Národní kancelář CEEPUS v DZS

 Centrální kancelář CEEPUS sídlí ve Vídni v Rakousku



CEEPUS

 Mezinárodní dohody
 CEEPUS III Agreement (2011-2018-2025)
 Work program (2019-2021)
 CEEPUS III Rules of Procedure

 Legislativní dokument v ČR
 Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací VVŠ 

(každoročně aktualizovaná)



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


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 (on-line)

Hybridní (blended)



A a Ω programu CEEPUS

www.ceepus.info

www.dzs.cz/ceepus



Projekty
= 
univerzitní sítě



MOŽNOST ZAPOJENÍ VŠ

UNIVERZITNÍ 
SÍŤ

FREEMOVER

ZALOŽENÍ 
NOVÉ SÍTĚ

PŘIPOJENÍ SE 
K BĚŽÍCÍ SÍTI



UNIVERZITNÍ SÍŤ

www.ceepus.info

Inspirace
Kontakty
Přehled 
sítí



POVINNOSTI KOORDINÁTORA SÍTĚ

 zodpovědný za podávání přihlášek sítí na další AR

 spolupracuje s partnery a finalizuje plán mobilit

 vyplňuje závěrečnou zprávu za celou síť

 koordinuje celou síť



POVINNOSTI PARTNERA SÍTĚ

 zodpovědný za své pracoviště v síti

 plní závazky dané pravidly programu a závaznými dokumenty

 zajišťuje podpisy Letter of Intent a Letter of Endorsement

 přijímá a vysílá stipendisty CEEPUS (nominace, termín 
pobytu, pomoc při podávání přihlášek, zajištění ubytování a 
výplaty stipendií, cestovného)

 potvrzuje dokumenty: Letter of Confirmation
Mobility Report
Letter of Acceptance

 informuje zájemce o mobilitu

 stará se o financování v síti



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 ON-LINE (VIRTUÁLNÍ):

MOBILITA BLENDED (HYBRIDNÍ):

ČESKÁ REPUBLIKA

CHORVATSKO

POLSKO

SRBSKO



STIPENDIJNÍ SAZBY PRO ZAHRANIČNÍ STUDENTY A 
PEDAGOGY PŘIJÍŽDĚJÍCÍ DO ČESKÉ REPUBLIKY

FYZICKÁ 
100 %

BLENDED
60 %

ON-LINE
40 % + 10 %



STIPENDIJNÍ SAZBY PRO FYZICKÉ POBYTY 
V ČESKÉ REPUBLICE

Studenti bakalářského a magisterského studijního cyklu

 12 000 Kč / měs.

Studenti doktorského studijního cyklu
 13 000 Kč / měs.

Letní školy / odborné exkurze (STE, STS)
 3-10 dnů – 5 000 Kč
 11-20 dnů – 9 000 Kč
 21 dnů – viz výše

Akademičtí pracovníci
 2-4 dny – 5 000 Kč
 5-10 dnů – 9 000 Kč
 11-20 dnů – 18 000 Kč
 21-30 (31) dnů – 27 000 Kč



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 (2)

Akademici

bez příloh (*)

Studenti VŠ

bez příloh (*)

V RÁMCI SÍTĚ FREEMOVERS

(*) Equal status – občané nečlenské země programu



POTŘEBNÉ DOKUMENTY PO NÁVRATU 
ZE ZAHRANIČÍ

Akademici i studenti VŠ

Mobility Report

Letter of Confirmation

V RÁMCI SÍTĚ i FREEMOVERS



STIPENDIA PRO PŘÍJÍŽDĚJÍCÍ 

 při nominaci přijíždějících žadatelů o stipendium je nutné schválit

předem domluvenou přesnou délku pobytu 

 změny (zkrácení/posun pobytu) po dohodě s NCO



STIPENDIA PRO VYJÍŽDĚJÍCÍ

 vysílající VŠ může hradit stipendistům cestovné

 pobytové stipendium vyplácí přijímající instituce 

 výše stipendia viz www.ceepus.info



POVINNOSTI STIPENDISTŮ

 zodpovědnost za zdravotní pojištění a ev. zajištění víza

 dodržení minimální délky pobytu

 informování NCO v případě změn

 překryv pobytů a čerpání více grantů souběžně 
nepřípustné

 S: přerušení pobytu je možné jen ve zvláštních případech a se 
souhlasem VŠ (např. Vánoce či zkouška z předešlého 
semestru)

 T: vždy v přihlášce uvádí seznam přednášek v min. povinném
rozsahu www.ceepus.info



LETNÍ ŠKOLY A ODBORNÉ EXKURZE

Zájemci o pořádání předkládají v listopadu NCO:
 počet studentů a pedagogů,
 program akce.

Po přislíbení finančních prostředků:
 zaslat NCO jmenný seznam účastníků,
 nominovat mobility v systému,
 nejpozději v prosinci (1. příspěvek),
 nebo nejdéle 6 týdnů před akcí (doplatek).

Doporučení – seznam náhradníků



FINANCE



FINANČNÍ MECHANISMUS

Financování v ČR na základě dokumentu

Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací 

veřejným vysokým školám pro rok 2022



FINANČNÍ MECHANISMUS

První příspěvek ve výši 100 %
Mobility LS 2021/2022

Druhý příspěvek – doplatek 
Mobility ZS 2022/2023



CENA DZS PRO SÍŤ CEEPUS V ROCE 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
Mgr. Kateřina Šíchová

jan.trnka@dzs.cz, katerina.sichova@dzs.cz

ceepus@dzs.cz

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

mailto:jan.trnka@dzs.cz
mailto:katerina.sichova@dzs.cz


Fondy EHP: 
Program Vzdělávání

Jana Hůrská

09. 02. 2022



Program Vzdělávání

• projektová spolupráce s institucemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

Cíle:
• zlepšit kvalitu vzdělávání v ČR 
• posílit spolupráci mezi institucemi v ČR a donorských státech

Prioritní témata: 
• demokracie a aktivní občanství ve výuce
• inkluzivní vzdělávání

První projekty byly zahájeny v roce 2019, poslední skončí v roce 2023.



PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ - MOŽNOSTI PRO VŠ

4. výzva - uzávěrka 16. února

Projekty 
institucionální 
spolupráce

Projekty 
mobilit

Projekty 
inkluzivního 
vzdělávání všechny výzvy uzavřeny

všechny výzvy uzavřeny



PRŮBĚŽNÉ 
VÝSLEDKY 
PROGRAMU



Výzvy

Druhá 
výzva

První 
výzva

Třetí 
výzva

Podané žádosti

Schválené žádosti

Schválené žádosti

Podané žádosti

28

38

47

19

41

37

Podané žádosti

Schválené žádosti



Příjemci grantů

vysoké školy; 18

střední školy; 25

základní školy; 6

mateřské školy; 1

města a kraje; 2 neziskové organizace; 4



Příjemci grantů v jednotlivých typech projektů

4
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4

2

23

1

2
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VŠ

ICP MOP IN VETP



Nejúspěšnější příjemci grantů

Univerzita 
Karlova 7 schválených projektů

Technická 
univerzita v Liberci 6 schválených projektů

Masarykova 
univerzita 5 schválených projektů



Partneři projektů

Norsko; 55

Island; 16

Lichtenštejnsko; 2

Česká republika; 21



Partneři projektů dle typu instituce

17

9

25

21

17

2

0

3

0 5 10 15 20 25 30 35 40

ostatní

ZŠ a MŠ

SŠ

VŠ

donorské státy ČR



Nejúspěšnější příjemci grantů na straně donorských států

NTNU 11 schválených projektů

University 
of Iceland 7 schválených projektů

University of Bergen
University of Oslo 5 schválených projektů



PROJEKTY INSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE

Projekty podporují:

• internacionalizaci vzdělávání

• modernizaci výuky a aplikaci nových učebních metod

• workshopy pro zaměstnance na výměnu zkušeností s výukou

• vytváření nových kurikul, výukových materiálů a studií



PROJEKTY INSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE - PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY

• schváleno bylo 30 projektů za téměř 76 milionů Kč

• vzniklo již 14 inovativních výstupů

• přes 230 pedagogů se zatím zúčastnilo aktivit vzájemného učení

• 6 institucí již zavedlo nové metody ve výuce demokracie 

4 projekty
byly uzavřeny

26
projektů
ještě běží



PROJEKTY INSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE - ZKUŠENOSTI ÚČASTNÍKŮ

Spolupráce byla skvělá, 
pandemické situaci navzdory.

Know-how, které jsme od českých kolegů získali, je 
pro náš budoucí výzkum klíčové. Spolupráce na 

úrovni vzdělávání navíc otevřela řadu nových cest, 
jak dělat špičkovou vědu a přizpůsobit ji studentům i 

učitelům. Neváhám konstatovat, že studenti 
(pregraduální úrovně) by na základě této zkušenosti 

mohli provádět vlastní výzkum.

Užili jsme si jak účast na on-
line konferencích, tak 

společnou práci v terénu. 
Společnými silami jsme dosáhli 

našich cílů. 



PROJEKTY MOBILIT

Projekty podporují:

• studijní pobyty a stáže studentů SŠ a VŠ

• výukové pobyty a stínování zaměstnanců MŠ, ZŠ, SŠ i VŠ

• studijní návštěvy expertů na oblast školního vzdělávání



PROJEKTY MOBILIT - PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY

• schváleno bylo 48 projektů za více než 57 milionů Kč

• v rámci projektů již vyjelo více než 120 studentů a 100 zaměstnanců

• studenti během výjezdů získali přes 1100 ECTS

• přes 95 % účastníků si díky výjezdu zlepšilo své dovednosti. Většina z 
nich byla se svou mobilitou (velmi) spokojena.

10 projektů
bylo uzavřeno

38 projektů
ještě běží



PROJEKTY MOBILIT - ZKUŠENOSTI ÚČASTNÍKŮ

Hodně jsem se o sobě naučila. 
Jsem schopná postarat se o 
sebe v cizí zemi i delší dobu, 

jsem otevřenější 
dobrodružstvím, porozumění 

odlišným kulturám a 
naslouchání cizím potřebám.

Od islandské kolegyně jsem se naučila novou metodu: 
připravit si předem podcast a spoustu materiálů ke 

čtení a využít čas semináře pouze k diskuzi. Studenti 
jsou dobře připraveni a umí klást relevantní otázky. 

Ideální pro on-line výuku.

Nejvíc se mi líbilo účastnit se 
běžných pracovních dnů zahraniční 
instituce spolu s jejími zaměstnanci 

- i když jen na krátkou dobu. 



PROJEKTY INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Projekty podporují:

• rozvoj dovedností učitelů MŠ, ZŠ a SŠ v oblasti inkluzivního vzdělávání 

• školení pro učitele

• dlouhodobý mentoring a monitoring 

• tvorba metodik a výukových nástrojů

• spolupráci se zahraničními odborníky



PROJEKTY INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ - PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY

• schváleno bylo 6 projektů za více než 15 milionů Kč

• grant získaly 4 neziskové organizace a 2 vysoké školy

• během projektů bude proškoleno více než 300 učitelů

• přes 2000 žáků bude profitovat ze zlepšení dovedností svých učitelů

všech 6 projektů
ještě běží



MARIE NOVOTNÁ
Univerzita Karlova, 
Fakulta humanitních 
studií



DALŠÍ MOŽNOSTI 
V RÁMCI FONDŮ EHP 
a NORSKA



DALŠÍ MOŽNOSTI V RÁMCI FONDŮ EHP a NORSKA

Bilaterální fond:
• spravován MF ČR
• vhodné pro menší projekty, studijní návštěvy apod.
• vyhlášení další výzvy: duben 2022
• podrobnosti na www.eeagrants.cz/cs/vyzvy

http://www.eeagrants.cz/cs/vyzvy


Děkuji
za pozornost.

Jana Hůrská

eeagrants@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
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