
Kategorie Krátkodobá výzkumná stipendia pro VŠ pedagogy (CZ -> A) 

Domovská země / instituce Česká republika – oprávněnými uchazeči jsou akademičtí pracovníci veřejných vysokých škol v České republice, kteří jsou zároveň 
občané zemí EU, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska. 

Cílová země / instituce Rakousko - stipendijní pobyt je možné realizovat na jedné z  oprávněných rakouských institucí – státní univerzity, odborné vysoké 
školy, pedagogické vysoké školy a akreditované soukromé univerzity. 

Kromě toho lze pracovat v archivech, knihovnách, muzeích nebo výzkumných institucích, jejichž prostředky, výsledky výzkumu 
a infrastruktura jsou pro realizaci stipendijního pobytu nezbytné. Pro žádost o stipendium je však nutný zvací dopis od rakouského 
partnera (více informací u „Formuláře žádosti“). 

Vědní obory Všechny 

Druh podpory Stipendium 

Cílem stipendia je podpořit vědecký dorost při vědeckém výzkumu a v rozvoji jejich profesní dráhy. 

Cílová skupina Akademičtí pracovníci veřejných vysokých škol v ČR, kteří jsou občané zemí EU, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska. 

Pro udělení stipendia není stanoveno žádné věkové omezení. Stipendium je určeno k rozvoji profesní vědecké dráhy, a to především 
pro vědecký dorost. 

Stipendium může být uděleno pouze jednou. 

Délka stipendijního pobytu 1-3 měsíce (uchazeči si volí sami)

Počet stipendijních míst Závislý na rozpočtu programu AKTION ČR – Rakousko. 

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/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


Poskytnuté služby Měsíční stipendium při pobytech v Rakousku činí 1 250 €.1 

Rakouská výměnná služba (OeAD-GmbH) zajišťuje na požádání ubytování v ceně 250 až 600 € (za poplatek 18 €). 

Termín pro podání žádosti 15.3. pro nadcházející zimní semestr 

31.10. pro nadcházející letní semestr 

Způsob podání žádosti Žádost se podává online přes www.scholarships.at v NJ či AJ. 

Podání žádosti je možné cca 3 měsíce před termínem pro podání (po otevření online formuláře žádosti). 

Výzva v NJ či AJ je k dispozici na grants.at. 

Formulář žádosti Formulář žádosti v NJ či AJ naleznete online na www.scholarships.at. 

Před zahájením vyplňování formuláře žádosti je nutná registrace. Do formuláře je následně možné opakovaně vstupovat a průběžně 
vyplňovat údaje, provádět úpravy a ukládat přílohy. 

K online žádosti nahrajte následující dokumenty prostřednictvím kolonky „Uploads“: 

1) Zvací dopis od rakouského partnera (Betreuungszusage/Statement of Academic Supervisor)

- uchazeč si zajistí individuálně a je možno zajistit více než jeden; pokud do termínu podání žádosti není příslib přijetí k dispozici,
připojí se k žádosti korespondence s pedagogem hostitelské VŠ a zvací dopis se po jeho obdržení zašle co nejdříve na e-mail:
aktion@dzs.cz

2) Doporučení od dvou různých pedagogů VŠ v ČR, na které působíte (Empfehlungsschreiben/Letter of Recommendation)

3) Kopie diplomu či dodatek k diplomu za poslední ukončenou etapu VŠ studia v anglickém jazyce

1 U žádostí schválených pro rok 2022/2023 dochází od 1. dubna 2022 k navýšení stipendijních sazeb. 

http://www.scholarships.at/
https://grants.at/de/?=MzA3MjlfMzI0MTBfMQ==
http://www.scholarships.at/
https://www.dzs.cz/sites/default/files/2021-08/AKTION_Betreuungszusage.doc
mailto:aktion@dzs.cz
https://www.dzs.cz/sites/default/files/2021-08/AKTION_Empfehlungsschreiben.doc


4) Evidenční formulář

Odkazy na všechny formuláře jsou k dispozici také přímo v online žádosti v kolonce „Uploads“.

Za podanou je považována pouze ta žádost, která byla odeslána klikem na ikonu „Antrag einreichen" / "application submitting"
(o úspěšném podání žádosti bude uchazeč vyrozuměn prostřednictvím automaticky vygenerovaného e-mailu).

Poznámky k žádosti 1) Výběrové řízení je kompetitivní (to znamená, že na stipendium nevzniká právní nárok, i když jsou splněny všechny podmínky pro
podání žádosti). Počet stipendijních míst, které budou uděleny v rámci jedné výzvy, závisí na kvótě a/nebo dostupném rozpočtu.
Žadatelé mohou žádat o více stipendií najednou. Není možné dvojité financování jednoho stipendijního pobytu.

2) Držitelé stipendia musí být přítomni na místě svého stipendijního pobytu, aby mohli provádět svůj výzkumný projekt.

3) Vybraní uchazeči nesmí vedle svých akademických povinností vykonávat výdělečnou činnost.

4) Zpracování osobních údajů:

• Oznámení o zpracování osobních údajů za účelem vedení agendy programu “Akce Česká republika – Rakouská republika,
spolupráce ve vědě a vzdělávání“ a poskytování služeb 

• Zásady ochrany osobních údajů OeAD-GmbH

5) Po zamítnutí žádosti nebude žádost v rámci dané výzvy dále posuzována. V budoucnu je však možné žádat o stipendium znovu
s opravenou žádostí.

6) Je nutné na stipendijní pobyt nastoupit ve stanoveném termínu (případné změny řeší uchazeč individuálně s OeAD-GmbH).

Výběrové řízení Je v zájmu uchazečů, aby žádost o stipendium byla zpracována korektně po formální, obsahové i jazykové stránce. Žádosti 
s formálními nedostatky a žádosti s výraznými jazykovými chybami, resp. nesrozumitelné žádosti budou bez ohledu na jejich obsah 
zamítnuty. 

Výběrové řízení proběhne na základě předložené žádosti o stipendium do konce dubna či do poloviny prosince. Výsledky budou 
zveřejněny na webových stránkách DZS. Výběr provádí odborná česko-rakouská komise (zástupci ministerstev školství a univerzit 
obou zemí) na základě kvality podaných žádostí a dle rozsahu prostředků, které budou k dispozici. Na stipendium není právní nárok. 

https://www.dzs.cz/sites/default/files/2021-08/AKTION_Eviden%C4%8Dn%C3%AD%20formul%C3%A1%C5%99%20V%C5%A0%2BHabil..doc
https://www.dzs.cz/sites/default/files/2021-05/AKTION%20%C4%8CR%20-%20Rakousko.pdf
https://www.dzs.cz/sites/default/files/2021-05/AKTION%20%C4%8CR%20-%20Rakousko.pdf
https://oead.at/de/datenschutz
https://www.dzs.cz/program/aktion-ceska-republika-rakousko/vyjezdy-pobyty#vysledky-vyberovych-rizeni


Rozhodnutí komise je konečné a nebude jednotlivě zdůvodňováno. Zpráva o výsledku výběrového řízení bude uchazečům zaslána 
formou e-mailového sdělení. Definitivní rozhodnutí o přijetí vybraného uchazeče na rakouskou univerzitu přísluší rakouské straně. 

Poskytovatel stipendia Rakouská výměnná služba (OeAD-GmbH) z prostředků programu AKTION ČR-Rakousko. 

Závěrečná zpráva 1) Každý stipendista je před vyplacením posledního stipendia povinen regionální kanceláři OeAD-GmbH elektronicky zaslat
podepsanou zprávu z pobytu potvrzenou rakouským partnerem.

2) Je nutné rovněž zaslat kompletní, resp. doplněnou zprávu kanceláři programu AKTION v Praze na aktion@dzs.cz, a to nejpozději
měsíc po ukončení stipendijního pobytu (je možné přeposlat stejnou závěrečnou zprávu jako OeAD-GmbH).

Další informace V případě udělení stipendia BMBWF a OeAD nezaručují, že pobyt v cílové destinaci v Rakousku nebo na hostitelské instituci je možný 
a zdravotně nezávadný. O skutečném zahájení pobytu v zahraničí rozhoduje stipendista na vlastní odpovědnost. BMBWF a OeAD 
nepřebírají žádnou odpovědnost za případné komplikace, které mohou nastat během pobytu v zahraničí, ani za případné dodatečné 
náklady nebo škody z toho vyplývající. Předpokladem pro získání stipendia je uzavření dostatečného zdravotního pojištění platného 
v Rakousku. OeAD vám může s uzavřením vhodného pojištění pomoci. Důrazně se doporučuje dostatečné očkování proti Covid-19, 
aby se minimalizovalo riziko nákazy. Je třeba bezpodmínečně dodržovat příslušné aktuální podmínky hostitelské instituce pro osobní 
přítomnost/účast i pro vstup do Rakouska – i s ohledem na situaci s Covid-19. 

Užitečné odkazy Informace o rakouských univerzitách: Studienwahl.at - Studieren in Österreich 

Informace o stipendiích v Rakousku: grants.at 

 OeAD-GmbH — Agentur für Bildung und Internationalisierung 

Informace o Covid-19: Koronavirus (COVID-19) a cestování – Österreichische Botschaft Prag (bmeia.gv.at) 

mailto:aktion@dzs.cz
https://www.studienwahl.at/
https://grants.at/de/
https://oead.at/de/
https://www.bmeia.gv.at/cs/rakouske-velvyslanectvi-v-praze/cestovani-do-rakouska/koronavirus-covid-19-a-cestovani/

