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Žádost veřejné vysoké školy o poskytnutí dotace v rámci 
programu AKTION Česká republika – Rakousko pro rok 2023 

Informace pro rektoráty   
 

O podporu pro projekty v rámci programu AKTION ČR-Rakousko může žádat česká veřejná vysoká škola 
na základě Výzvy MŠMT.  

Oproti předchozím letům došlo k některým aktualizacím. Zde shrnujeme nejdůležitější informace: 

Co je nového? 
• Použijte prosím aktuální formulář žádosti  
• Identifikace výzvy: „Podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí 

terciárního sektoru“ pro rok 2023 
• Ve formuláři byly provedeny změny, zejména v části 2:  

o Účel, na který chce žadatel dotaci použít: Zde je nutné odstranit účely, které nejsou 
pro daný projekt/dané projekty relevantní. Pokud si nejste jist/á, jaký účel je 
relevantní, doporučujeme kontaktovat přímo řešitele projektu.  

o Požadovaná částka (v Kč): Zde se nově uvádí nejen celková suma za všechny návrhy 
projektů, nýbrž také název a částka za každý přiložený návrh projektu.  

• Nově se musí doložit další dvě přílohy k žádosti o dotaci:   
1. Doklad o vlastnictví bankovního účtu vedeného u ČNB, na který má být poskytnuta 

dotace.  
2. Doklad o neexistenci dluhu žadatele vůči státnímu rozpočtu.  

 

Co se nezměnilo?  
• K danému termínu (31. 10. 2022, 15. 4. 2023, 15. 9. 2023) podává VŠ pouze jednu žádost o 

dotaci. Přílohou může být jeden návrh projektu nebo více návrhů projektů včetně všech 
povinných příloh.  

• Žádost může být podána v listinné podobě (v tom případě je podepsána statutárním orgánem 
vč. razítka) nebo prostřednictvím datové schránky VŠ (v tom případě může být podepsána 
elektronickým či vlastnoručním podpisem statutárního orgánu). Pokud se žádost podává 
prostřednictvím jiné datové schránky než dané VŠ, je nutné žádost opatřit elektronickým 
podpisem statutárního orgánu.  

• Adresa pro podávání žádosti o dotace zůstává stejná:  

ID datové schránky: vidaawt  
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  
Odbor mezinárodních vztahů 
Karmelitská 529/5 
118 12 Praha 1 
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