
Infoseminář o nabídce 
stipendií a projektů 
mezinárodní spolupráce
AIA, AKTION, FONDY EHP, CEEPUS
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Program:

14:00 – 14:10 Úvodní slovo

Nina Bosnićová

14:10 – 14:40 Akademická informační agentura (AIA)

Prezentace: Pavel Rybář

Příklad dobré praxe: Ivan H. Tuf (UPOL)

14:40 – 15:10 AKTION ČR – Rakousko

Prezentace: Lucie Heroutová & Sabine Borovanská

Příklad dobré praxe: Olga Luňáčková (UPOL)

15:10 – 15:20 Krátká přestávka

15:20 – 15:40 Fondy EHP

Prezentace: Jana Hůrská

Příklad dobré praxe: Ondřej Buchta (projekt SrdceDen)

15:40 – 16:10 CEEPUS

Prezentace: Jan Trnka

Příklad dobré praxe: Petr Šimáček (UPOL) 

16:10 – 16:40 Zakončení, individuální konzultace s referenty



Pavel Rybář

Akademická 
informační agentura 
(AIA)
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Stipendia na základě 
mezinárodních smluv

Ujednání na podporu výměnných pobytů mezi dvěma zeměmi
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AIA publikuje nabídku 

výměnných pobytů 

jednotlivců určenou 

studentům BSP, MSP a DSP 

a akademiků/pedagogů 

veřejných vysokých škol

Bilaterální dohody

Studenti VŠ

studenti zapsaní ke studiu na VVŠ
výjimečně absolventi BSP nebo MSP

Zaměstnanci VŠ

VŠ pedagogové
vědečtí pracovníci 
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Smlouvy o spolupráci 

v oblasti kultury, školství 

a vědy (kulturní dohody, 

prováděcí programy školské 

a vědecké spolupráce, 

rezortní smlouvy s 

partnerskými ministerstvy)

Mezinárodní smlouvy 
v působnosti MŠMT
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KATALOG 
STIPENDIJNÍCH 
POBYTŮ

Ke stažení na webu DZS 

www.dzs.cz/publikace

http://www.dzs.cz/publikace
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Nabídka stipendijních pobytů 

je každoročně zveřejňována 

na začátku akademického 

roku, případně může být 

aktualizována v jeho průběhu.

Vyhledávač stipendií

Detaily stipendijních nabídek najdete na webu 
www.dzs.cz/vyhledavac

https://www.dzs.cz/vyhledavac
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Podle způsobu výběru žadatelů 

rozlišujeme stipendia přiznávaná 

na základě výběrového řízení 

a stipendia udělovaná na základě 

kvót.
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Výběr stipendistů

Výběrové řízení Rozpis kvót

❑ Žádost přijímá AIA

❑ Uchazeči jsou zájemci ze 
všech VVŠ

❑ Kandidáty vybírá MŠMT ve 
spolupráci s partnery

❑ Žádost přijímá rektorát 
VŠ

❑ Ucházejí se pouze zájemci 
z VŠ s přiděleným 
stipendijním místem

❑ VŠ nominuje kandidáty a 
nominaci oznámí MŠMT
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Studijní pobyty

jednosemestrální nebo 
dvousemestrální pobyty

pro absolventy BSP či MSP 
výjimečně celé studium

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

Na jak dlouho vyjet?

Výzkumné pobyty

pro akademické pracovníky 
nebo VŠ pedagogy

většinou do 1 měsíce

Letní kurzy

jazykově nebo tematicky 
zaměřené letní školy

probíhají na univerzitách 
vybraných organizátorem
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Kdo může 
vyjet?

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

konkrétní zahraniční 

univerzity?

Smlouva je uzavřena 
mezi státem a státem. 
Výběr hostitelské 
univerzity je zcela na 
volbě uchazeče.
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Lze vycestovat 
opakovaně?

Ano. 
Díky letním jazykovým 
kurzům je například možné 
během několika málo let 
zdolat všechny úrovně od 
začátečníků po pokročilé. 
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Podání žádosti

Žádost se podává půl 
roku až rok před 
začátkem pobytu.

Harmonogram

Komunikace 
s hostitelskou 
školou 

Projde-li uchazeč úspěšně 
výběrem MŠMT, osloví 
hostitelskou univerzitu, 
případně konkrétního 
pedagoga/školitele, od 
něhož získá akceptační 
dopis.

Výjezd do 
zahraničí

Stipendium je možné 
využít na kreditovou 
mobilitu, na krátkodobý 
výzkumný či 
přednáškový pobyt nebo 
k jazykovému vzdělávání 
na letních školách.

Závěrečná zpráva

Závěrečné zprávy slouží 
jako zpětná vazba pro 
AIA a MŠMT a současně 
mohou být inspirací pro 
budoucí zájemce o 
stipendijní pobyty.
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Financování 
pobytu

Stipendium většinou vyplácí 
přijímající smluvní strana, 
výše se liší podle cílové 
země.
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Cestovní náklady 
stipendistů 
refunduje vysoká 
škola.

Žádost o příspěvek na refundace VŠ 

podává na MŠMT každé pololetí.



Program výměnných výzkumných pobytů 
doktorandů mezi ČR a Francií

Stipendijní program BARRANDE
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Hlavním cílem programu 

BARRANDE je usnadnit 

mezinárodní vědeckou 

spolupráci a propojit české 

a francouzské badatelské týmy.
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Přírodní 
vědy

Exaktní vědy 
a inženýrství

Lékařství 
a farmacie

Environmentální 
studia

Žadateli mohou být studenti DSP jakékoli 
vědní disciplíny.

Ekonomie 
a právo

Humanitní 
studia
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Výběrové řízení probíhá 

formou pohovoru s kandidáty 

(březen 2023). 

Úspěšnost v roce 2022 byla 

51%.
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Varianty výjezdů

Dvojí doktorát (cotutelle) Výzkumná stáž

❑ doktorské studium pod 
dvojím vedením českého a 
zahraničního vedoucího

❑ délka 3 x 5 měsíců

❑ Zahájení studia ve Francii 
od 1.10. nebo 1.11. 

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

❑ délka 1 až 3 měsíce

❑ zahájení nejpozději 1.10.
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Financování pobytu

Úspěšným žadatelům vyplatí 

stipendium agentura Campus France

(Francie) nebo vysoká škola (ČR). 

Úspěšný žadatel z české VŠ 

získá stipendium ve výši 1500 EUR.
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Vyhlášení výzvy

Vydání manuálu pro 
žadatele a pokynů 
pro podání žádosti 
na přelomu 
října/listopadu 2022

Infoseminář pro 
žadatele

Workshop pro 
žadatele o stipendium 
z ČR a z Francie

Příjem a kontrola 
žádostí

Uzávěrka pro podávání 
žádostí je zpravidla 
v průběhu února.

Výběrové řízení

Výběrové řízení 
formou pohovorů 
s kandidáty
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Závěrem…
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Jiná stipendia, 
nabídky pro 
samoplátce

Další nabídky pro studenty
i absolventy, např. studentské 
programy CERN, praktické stáže v 
Evropské kosmické agentuře, 
nebo postgraduální studijní 
programy von Karmanova ústavu 
dynamiky tekutin
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Sledujte aktuální nabídky

▪ v pravidelném přehledu 
novinek

▪ v newsletteru DZS

▪ v aktualitách na webu

▪ na sociálních sítích DZS
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Nejvíce žadatelů (47%) 
má zájem o účast na 
letních (jazykových) 
kurzech.

V této kategorii vede 
v pořadí oblíbenosti 
Německo následované
Jižní Koreou.

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/98ee8ab9-77df-4ae9-80a8-92f047cf0ad4/?pbi_source=PowerPoint
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Největší skupinu 
žadatelů tvoří studenti 
a pracovníci Univerzity 
Karlovy.

Následují uchazeči 
z Masarykovy 
univerzity a Univerzity 
Palackého Olomouc.

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/98ee8ab9-77df-4ae9-80a8-92f047cf0ad4/?pbi_source=PowerPoint
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Kontaktovat nás můžete 
e-mailem na aia@dzs.cz.

Využít můžete i e-mailové 
adresy referentů AIA:

pavel.rybar@dzs.cz
tereza.habanova@dzs.cz 
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Příklad dobré praxe

Ivan H. Tuf

Přírodovědecká fakulta 

Univerzita Palackého v Olomouci 



Lucie Heroutová a Sabine Borovanská

AKTION Česká republika 
– Rakousko,
spolupráce ve vědě 
a vzdělávání
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❑ Co je AKTION?
❑ Stipendijní nabídka
❑ Letní kolegium
❑ Projektová spolupráce
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Co je AKTION?
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Historie

od roku 1993

Aktuálně: 6. etapa
(2016-2022), 
prodloužena do konce 
roku 2023

AKTION ČR-Rakousko

Spolupráce

Společný 
program 
ministerstev 
školství obou zemí 
(MŠMT, BMBWF)

Sídlo

Dům zahraniční 
spolupráce (DZS)

Na Poříčí 1035/4 
Praha 1

Cíle

• Podpora bilaterální 
spolupráce ve 
vědě a vzdělávání 
ve vysokoškolském 
sektoru

• Podpora 
vědeckého dorostu
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Stipendia

Dotace pro 
projekty 

spolupráce

AKTION poskytuje:
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AKTION již 
podpořil přes 
7 500 stipendistů 
a 1 200 projektů.
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Stipendijní nabídka
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Kdo si může 
zažádat o 
stipendium?
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Stipendijní pobyt je možné 

realizovat pouze na jedné z 

oprávněných institucí.

Studenti

- řádně zapsaní na jedné z oprávněných 
institucí

Občané EU, EHP a Švýcarska

Cílové skupiny

Akademičtí pracovníci

- řádně zapsaní na jedné z oprávněných 
institucí
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Kromě toho lze pracovat v 

archivech, knihovnách, 

muzeích nebo výzkumných 

institucích

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
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Studenti 
MSP/DSP

Semestrální a 
krátkodobá stipendia
v délce 1-5 měsíců k 
přípravě závěrečné 
práce

Stipendijní kategorie a výzvy

Habilitační stipendia
v délce 1-5 měsíců 
k přípravě 
habilitační práce
(až 10 let po získání 
doktorského titulu)

1-3 měsíční výzkumná 
stipendia 

Akademičtí
pracovníci

Postdocs

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_Habilita%C4%8Dn%C3%AD%20stipendia.pdf
https://www.dzs.cz/program/aktion-ceska-republika-rakousko/vyjezdy-pobyty#akademicti-pracovnici-vs
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Výše stipendia
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Stipendium vyplácí 

rakouská výměnná 

služba OeAD

(viz podmínky OeAD)

Měsíční výše stipendia AKTION 
v Rakousku

studenti MSP/DSP: 1.150 €

pedagogové:           1.250 €

postdocs: 1.250 €

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

česká VŠ, která žádá 

MŠMT o dotaci

- Ubytování na kolejích 

/privátní ubytování

Měsíční výše stipendia AKTION 
v ČR

studenti MSP: 13 000 Kč

studenti DSP: 15 000 Kč  

pedagogové a postdocs: 27 000 Kč

příspěvek na mobilitu*:              200 €

* studenti z AT mohou žádat o příspěvek na mobilitu ve výši 200€
z prostředků BMBWF v případě pobytu delšího než 2 měsíce
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Termíny pro 
podání žádosti 
a jak vyplnit 
žádost
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Termíny pro 
podání žádosti

Aktuální termíny:

• Webové stránky AKTION

• Sociální sítě DZS

• Newsletter DZS

• Zahraniční oddělení VŠ

Studenti          15. 03. 
MSP/DSP                              pouze na ZS

31. 10. 
pouze na LS

VŠ učitelé 15. 03. a 31. 10. 
(1 – 3 měsíční pobyty)

15. 04. a 30. 11. 
(1měsíční pobyty)

Postdoktorandi 15. 03.

https://www.dzs.cz/program/aktion-ceska-republika-rakousko/vyjezdy-pobyty
https://www.dzs.cz/archiv-newsletteru
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Příslib přijetí/
zvací dopis

Podání žádosti o stipendium a povinné 
přílohy

Doporučující dopis/y Dodatek k diplomu Studijní výsledky za 
ukončenou a 
neukončenou etapu 
studia

Evidenční formulář

Žádost se podává online 
přes www.scholarships.at
v DE či EN

Videonávod na vyplnění 
žádosti - YouTube

https://www.dzs.cz/sites/default/files/2021-08/AKTION_Betreuungszusage.doc
http://www.scholarships.at/
https://www.youtube.com/watch?v=7T32OqTHkXc
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E-mailem

Výsledky výběrového řízení a financování

Počet přiznaných měsíců 
na webu AKTION

Šest týdnů 
od termínu pro 
podání žádosti

Financování v ČR na základě výzvy k předkládání žádostí 
o poskytnutí dotace „Podpora zahraničních stipendistů 
studujících na veřejných vysokých školách v roce 2022“

(kategorie R)

https://www.dzs.cz/program/aktion-ceska-republika-rakousko/vyjezdy-pobyty#vysledky-vyberovych-rizeni
https://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzva-k-predkladani-zadosti-o-poskytnuti-dotace-podpora-2


50

V covidových letech 2020 a 

2021 jsou čísla trochu

zkreslená, nicméně jsou šance 

na schválení stipendia velmi 

vysoké. 

Přehled stipendií pro studenty 2018-
2021
Úspěšnost stipendistů - studenti

0
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30

40
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60

2018 2019 2020 2021

Počet uchazečů Schválené žádosti
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Letní kolegium v Poděbradech
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• Termín podání žádosti 

do 30. dubna 

• Náplň kurzu odpovídá 4 ECTS

• Účastnický poplatek 3 000 Kč

Letní kolegium

- žádost se podává u pořadatelské VŠ
- více informací na webu AKTION

dvoutýdenní 
jazykový kurz 
pořádaný v 

Poděbradech

pro studenty všech 
vědních oborů

čeští a rakouští 
studenti se učí 
jazyk sousední 

země NJ, ČJ

důraz na rozvíjení 
komunikačních 

dovedností

přednášky, 
semináře

exkurze, výlety 

https://www.dzs.cz/program/aktion-ceska-republika-rakousko/vyjezdy-pobyty#letni-kolegia
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Projektová spolupráce
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Proč podat 
projekt přes 
AKTION?
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V covidových letech 2020 a 

2021 jsou čísla trochu

zkreslená, nicméně jsou šance 

na schválení projektu velmi 

vysoké. 

Přehled projektů 2016-2021

Úspěšnost návrhů projektů
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Počet podaných projektů Počet schválených projektů
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V létě 2021 proběhlo 
kvantitativní šetření mezi 
řešiteli projektů a 
kontaktními osobami na 
zahraničních odděleních.

Zprávu naleznete na 
stránkách aktion.dzs.cz

https://www.dzs.cz/sites/default/files/2022-02/AKTION_v%C3%BDzkumn%C3%A1%20zpr%C3%A1va_projekty_2022.pdf
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Zkušenosti s 
programem 
(šetření 2021)

„Pro českou stranu je přínos 
obří, ve vědě i výzkumu. V 
Rakousku se navíc daří 
zvyšovat zájem o češtinu a 
českou kulturu…“

38%

58%

63%

61%

56%

79%

44%

30%

26%

34%

42%

18%

15%

12%

11%

5%

3%

3%

Podpora témat týkajících se bilaterálního a
regionálního zájmu

Podpora společných vědeckých akcí

Zapojení studentek/studentů do projektu

Podpora projektů, které slouží k dlouhodobé
spolupráci

Rozvoj v oblasti vědy a výzkumu

Navázání kontaktů pro spolupráci

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Rozhodně ano Spíše ano
Spíše ne Rozhodně ne
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Podporované 
aktivity, 
partneři projektu 
a žádost o dotaci



59

Podporované aktivity

Dlouhodobá spolupráce Aktivity podporující vědecký dorost
Publikace výstupů 
projektu AKTION

• dlouhodobá spolu-
práce mezi ČR a AT

• letní kolegia

• letní školy různých 
vědeckých disciplín

• finanční podpora již 
ukončených projektů 
spolupráce v programu 
AKTION

• vědecké akce pro studenty (semináře, exkurze)

• bilaterální vědecké akce (sympozia, odborná 
zasedání, workshopy)

• akademická výměna za účelem uskutečňování 
vzdělávacích akcí v rámci MSP a DSP hostitelské 
instituce 

• přípravná fáze k Double-Degree programům

• výzkumné pobyty k získání vědeckých podkladů

https://www.dzs.cz/sites/default/files/2021-12/Info%20pro%20v%C4%9Bdeck%C3%A9%20exkurze.pdf
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Aktualizované Pokyny pro 

sestavení návrhů projektů pro 

rok 2023 najdete na webu 

aktion.dzs.cz

Zaměstnanci oprávněných 
institucí v Rakousku a ČR

Rakousko:

- Veřejné univerzity 

- Odborné vysoké 
školy

- Pedagogické vysoké 
školy

- Akreditované 
soukromé univerzity

ČR: 

- Veřejné vysoké školy

https://www.dzs.cz/sites/default/files/2022-09/Pokyny%20pro%20projekty%20spolupr%C3%A1ce%202023_0.pdf
https://www.dzs.cz/program/aktion-ceska-republika-rakousko/projekty-granty
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
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Česká VŠ podává 
Žádost o  dotaci na 
MŠMT 
prostřednictvím 
rektorátu školy. 

Zaslání žádosti o dotaci na MŠMT

Žádost o dotaci 
vyplní, podepíše a 
zašle rektor 
(statutární orgán 
žadatele) na MŠMT.

Přílohou žádosti je 
Návrh projektu/jsou 
Návrhy projektů.

VŠ může k jedné 
žádosti o dotaci 
přiložit více návrhů 
projektu.

Identifikace výzvy:
Podpora projektů spolupráce 
českých a rakouských 
vzdělávacích institucí 
terciárního sektoru pro rok 
2023. 
AKTION Česká republika –
Rakousko.

https://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzva-aktion-projekty-pro-rok-2023
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Výzva pro rok 2023

V září 2022 zveřejnilo MŠMT 

výzvu k překládání žádosti o 

dotaci pro projekty AKTION 

pro rok 2023
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Žádost o dotaci 
pro rok 2023

Oproti předchozím letům 

došlo k některým 

aktualizacím. 

Informace naleznete na 

stránkách aktion.dzs.cz

https://www.dzs.cz/sites/default/files/2022-09/AKTION%20projekty%202023_Informace%20pro%20rektor%C3%A1ty%20V%C5%A0.pdf
https://www.dzs.cz/program/aktion-ceska-republika-rakousko/projekty-granty
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Termíny pro 
podání žádosti 
o dotaci
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Termíny pro 
podání žádosti 
o dotaci na MŠMT

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

ID datové schránky: vidaawt

31. 10. 2022

Pro realizaci projektu v období 
1. 1. - 31. 12. 2023

15. 4. 2023

Pro realizaci projektu v období 
1. 7. - 31. 12. 2023

15. 9. 2023

Pro realizaci projektu v období 
15. 10. - 31. 12. 2023
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Návrh projektu
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Nezapomeňte na krátké 

vyjádření děkana k projektu. 

Děkan (pro českou stranu) a vedení školy/fakulty/instituce 
(pro rakouskou stranu) podepíše a orazítkuje návrh projektu. 

Společný návrh projektu podepíší oba partneři.

FormuFormulář se vyplňuje elektronicky v němčině/angličtině. 
Pouze název a stručný popis se vyplní také v češtině.

Návrh projektu - formulář

https://www.dzs.cz/sites/default/files/2020-09/Formular%20des%20Projektantrages-2021.doc
https://www.dzs.cz/sites/default/files/2022-09/Projektantrag_N%C3%A1vrh%20projektu_Application%20for%20Joint%20Projects_2023.doc
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Návrh plánované 
spolupráce (max. 
3 strany)

Návrh projektu – povinné přílohy

Podrobná specifikace 
požadovaných 
nákladů

Prováděcí plán

Jednostránkový 
akademický život
opis

V případě pokračování projektu: 

Zprávy o realizaci předcházejícího 
projektu a vyúčtování

V případě jednoměsíčního stipendia: 

záměr každého studenta s jeho 
podpisem
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Financování 
dle 
regionálního 
principu
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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 10%)

Sazby pro pobytové 

náklady, pro honorář a 

jízdné naleznete v 

Pokynech pro sestavení 

návrhů projektů → bod 10

Uznatelné náklady

https://www.dzs.cz/sites/default/files/2022-09/Pokyny%20pro%20projekty%20spolupr%C3%A1ce%202023_0.pdf
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Dle výzvy na období 2020-2022

Projekty, které se realizovali v roce 2022 (staré Pokyny bod 9)

Ubytování akad. pracovníci: 1.500 Kč/osoba a noc

Ubytování studenti: 700 Kč/osoba a noc

Stravné akad. pracovníci: 600 Kč/osoba a den

Stravné studenti: 400 Kč/osoba a den

Zvýšení sazeb na pobytové náklady v ČR

Dle výzvy pro rok 2023
Projekty, které se realizují v roce 2023 (nové Pokyny bod 10)

Ubytování akad. pracovníci: 2.000 Kč (v Praze 3.000 Kč)/
osoba a noc

Ubytování studenti: 1.500 Kč (v Praze 2.000 Kč)/
osoba a noc

Stravné akad. pracovníci: 900 Kč/osoba a den

Stravné studenti: 700 Kč/osoba a den

https://www.dzs.cz/sites/default/files/2022-03/Pokyny%20pro%20projekty%202022_akt.%20od%20dubna%202022.pdf
https://www.dzs.cz/sites/default/files/2022-09/Pokyny%20pro%20projekty%20spolupr%C3%A1ce%202023_0.pdf
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Poskytujeme individuální 

konzultace před 

podáním návrhu 

projektu: aktion@dzs.cz

Způsob financování dle regionálního principu

Každý projekt má eurový a korunový rozpočet.

Uvádí se počet zúčastněných osob, počet dní a jednotkové 
sazby dle platných sazeb a směrnic (viz bod 10 Pokynů).

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

https://www.dzs.cz/sites/default/files/2022-09/Pokyny%20pro%20projekty%20spolupr%C3%A1ce%202023_0.pdf
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Změny v průběhu 
projektu a 
ukončení projektu
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Pokyny bod 13.

Změny v průběhu projektu

Žádost o přerozdělení 
finančních prostředků se zasílá 
e-mailem na aktion@dzs.cz.

Žádost musí být dobře 
odůvodněná a podepsaná oběma 
partnery projektu. Schválený 
rozpočet nesmí být překročen.

mailto:aktion@dzs.cz
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Délka zprávy: max. 3 strany

Obsah: uskutečněné aktivity, dosažené výsledky, 
zhodnocení průběhu spolupráce

Příloha: jména všech účastníků projektu z ČR a 
Rakouska s rozdělením na studenty a vědce, 
příp. také publikace, dle možnosti fotografie

Viz Pokyny bod 14.

Zaslání závěrečné zprávy 

Měsíc po ukončení projektu zašlou partneři projektu podepsanou 
závěrečnou zprávu v NJ nebo v AJ na adresu aktion@dzs.cz. 

https://www.dzs.cz/sites/default/files/2022-09/Pokyny%20pro%20projekty%20spolupr%C3%A1ce%202023_0.pdf
mailto:aktion@dzs.cz
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Vyúčtování projektu = Přehled o 
využití schválené korunové dotace a 
přehled výdajů z EO

1. Posouzením návrhu projektu, které vystavuje DZS

• mj. uvádí schválenou částku pro jednotlivé aktivity

2. Rozhodnutím o poskytnutí dotace, které vystavuje 
MŠMT

• mj. uvádí způsob vedení účetnictví a vypořádání 
dotace

Vyúčtování musí být v souladu s:

Dodání vyúčtování měsíc po 
ukončení projektu na aktion@dzs.cz

mailto:aktion@dzs.cz
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AKTION: 

Podcasty a 
Ceny DZS
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Program AKTION je jako startovací čára pro 
výzkumníky, říká Tomáš Dostál z ČVUT

Tip na Podcast DZS on AIR Projektor: 
Klíma, eroze a simulátor deště. 

Podcasty DZS on AIR - AKTION
Nebojte se studium prodloužit a vyjeďte 
studovat do zahraničí, říká ambasadorka DZS

Tip na Podcast DZS on AIR Za hranicí: 
O diplomce z podhůří Alp a rakouské němčině. 

https://www.dzs.cz/clanek/projektor-klima-eroze-simulator-deste-program-aktion-je-jako-startovaci-cara-pro-vyzkumniky
https://www.dzs.cz/clanek/nebojte-se-studium-prodlouzit-vyjedte-studovat-do-zahranici-rika-ambasadorka-dzs-v-podcastu
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AKTION úspěšně debutoval v 
Cenách DZS 2021.

Nominováno bylo celkem 6 
projektů programu AKTION, 
oceněn byl projekt Letní 
kolegia České Budějovice a 
Poděbrady. 

V kategorii jednotlivců vyhrál 
Cenu DZS stipendista 
programu AKTION Jan 
Valošek.

https://www.dzs.cz/sites/default/files/2022-04/Publikace-Ceny-DZS-2021_1.pdf
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aktion@dzs.cz

aktion.dzs.cz

Kontaktujte nás!

Lucie Heroutová

lucie.heroutova@dzs.cz
770 138 792

Sabine Borovanská

sabine.borovanska@dzs.cz
602 169 135 

Andreas Szelegowitz

andreas.szelegowitz@oead.at

mailto:aktion@dzs.cz
https://www.dzs.cz/program/aktion-ceska-republika-rakousko/vyjezdy-pobyty
mailto:lucie.heroutova@dzs.cz
mailto:sabine.borovanska@dzs.cz
mailto:andreas.szelegowitz@oead.at
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Příklad dobré praxe

Olga Luňáčková, projektová koordinátorka

Filozofická fakulta 

Univerzita Palackého v Olomouci 
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Fondy EHP: 
Program Vzdělávání

Podporujeme studijní pobyty a projektovou spolupráci 

s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem. 

Naším cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v České republice.
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Počet projektů, které realizují…

vysoké školy mateřské a základní školy střední školy

neziskové organizace města a kraje

107 schválených 
projektů

Téměř polovinu z nich 
realizuje 18 vysokých škol.
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Inovativní 
výuku
Vznikají nové 
(společné) studijní 
plány i metodické 
příručky pro pedagogy. 

Fondy EHP 
podporují

Výjezdy studentů 
i učitelů
Žáci, studenti i 
pracovníci ve 
vzdělávání čerpají nové 
zkušenosti v zahraničí.

Moderní odborné 
vzdělávání
Školy hledají cestu, jak 
připravit své žáky na 
svět práce a podpořit 
jejich podnikatelské 
dovednosti.

Inkluzivní 
metody
Učitelé rozvíjejí své 
dovednosti v oblasti 
inkluzivního 
vzdělávání.
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SrdceDen
Ondřej Buchta

UPOL, Cyrilometodějská fakulta

Lorenskog upper secondary school (Norsko)

Sofienberg primary school (Norsko)

Sdružení D

Příklad dobré praxe

https://www.srdceden.cz/
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Více o projektu se dozvíte 

na webu

www.srdceden.cz

http://www.srdceden.cz/
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A co dál?

Právě se připravuje další fáze 
programu.

Zůstaňte v obraze 
a sledujte web DZS! 

https://www.dzs.cz/sites/default/files/2021-05/Manu%C3%A1l%20pro%20pr%C3%A1ci%20s%20informa%C4%8Dn%C3%ADm%20syst%C3%A9mem.pdf
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Program Vzdělávání podpořil 

řadu zajímavých projektů. 

Výstupy mnoha z nich 

můžete využít při své práci 

i vy!

Inspirujte se od ostatních!

Výuka generace 
sněhových vloček –
nové metody a výzvy VŠE
Pro pedagogy, kteří chtějí proniknout do 
myšlení nové generace studentů. ODKAZ

Transfer technologií 
a znalostí založen na 
norsko-české spolupráci UHK
Pro inovátory a začínající podnikatele, kteří 
chtějí přispět k rozvoji svého regionu. ODKAZ

Jazyková pluralita: 
podpora malých jazyků 
a kultur UK
Projekt UK pro nadšence do lingvistiky 
a severských jazyků. ODKAZ

https://fm.vse.cz/informace-o-fakulte/projekty/vyuka-generace-snehovych-vlocek-nove-metody-a-vyzvy/
https://www.uhk.cz/en/university-of-hradec-kralove/research/programs-projects-and-competitions/eu-projects/the-technology-and-knowledge-transfer-based-on-norway-czech-cooperation
https://www.severskejazyky.cz/
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Děkujeme za 
pozornost

Zajímá vás víc?

Napište nám: eeagrants@dzs.cz

A sledujte náš web: fondyehp.dzs.cz 

mailto:eeagrants@dzs.cz
https://www.dzs.cz/program/fondy-ehp/projekty-granty


JAN TRNKA

CEEPUS
(CENTRAL EUROPEAN EXCHANGE 

PROGRAMME FOR UNIVERSITY 

STUDIES)
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CEEPUS

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

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

▪ Národní kancelář CEEPUS v každé členské zemi, 
Centrální kancelář CEEPUS v Rakousku
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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_Moldova.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Macedonia.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_Romania.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Slovakia.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Slovenia.svg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Serbia.svg
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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.



97

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

http://www.ceepus.info/
http://www.dzs.cz/ceepus
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MOŽNOSTI, KTERÉ PROGRAM NABÍZÍ

Mobility

Projekty 
= 

univerzitní 
sítě
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OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ O STIPENDIUM, 
DRUHY A DÉLKA VÝJEZDŮ

Výukové pobyty (min. 6 výukových hodin/5 pracovních 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
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STIPENDIJNÍ SAZBY PRO FYZICKÉ POBYTY 
V ČESKÉ REPUBLICE OD ROKU 2023

Studenti bakalářského a magisterského studijního cyklu

▪ 14 000 Kč / měs.

Studenti doktorského studijního cyklu

▪ 15 000 Kč / měs.

Letní školy / odborné exkurze (STE, STS)

▪ 3-10 dnů – 6 000 Kč

▪ 11-20 dnů – 10 000 Kč

▪ 21 dnů – viz výše

Akademičtí pracovníci

▪ 2-4 dny – 6 000 Kč

▪ 5-10 dnů – 10 000 Kč

▪ 11-20 dnů – 20 000 Kč

▪ 21-30 (31) dnů – 30 000 Kč
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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)
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POTŘEBNÉ DOKUMENTY PŘED 
VÝJEZDEM DO ZAHRANIČÍ

Akademici

Freemover Letter Teacher

Studenti VŠ

Letter of Acceptance 

Letter of Recommendation (2x)

(popř. Equal status)

Akademici

ŽÁDNÉ

Studenti VŠ

ŽÁDNÉ

S VÝJIMKOU občanů nečlenských zemí 

programu - Equal status

V RÁMCI SÍTĚ: FREEMOVERS:
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POTŘEBNÉ DOKUMENTY PO NÁVRATU 
ZE ZAHRANIČÍ

Akademici i studenti VŠ

Mobility Report

Letter of Confirmation

V RÁMCI SÍTĚ I FREEMOVERS:
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STIPENDIA PRO VYJÍŽDĚJÍCÍ

▪ vysílající VŠ může hradit stipendistům cestovné

▪ pobytové stipendium vyplácí přijímající instituce 

▪ výše stipendia viz www.ceepus.info
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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

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

▪ PEDAGOG: 
V přihlášce uvádí seznam přednášek v min. povinném rozsahu.
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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).

Po ukončení akce:
▪ Zpráva o průběhu + fotky z akce

Doporučení – seznam náhradníků
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PŘEHLED AKTIVNÍCH SÍTÍ 
UP V OLOMOUCI

Číslo sítě Fakulta Katedra/Ústav Kontaktní osoba
AT 502 CMTF Katedra systematické teologie doc. Mgr. Dominik Opatrný, Th.D.
CZ 1601 CMTF doc. Mgr. et Mgr. Jaroslav Franc, Th.D.
AT 119 FF Katedra anglických a amerických studií Mgr. Petra Bačuvčíková, Ph.D.
AT 503 FF Katedra anglických a amerických studií Dr. David Livingstone
CZ 29 FF Katedra historie doc. Mgr. Radmila Švaříčková Slabáková, Ph.D.
CZ 604 FF Katedra asijských studií Mag. Andreas Schirmer, Dr.
PL 62 FF Katedra nederlandistiky Drs. Bas Hamers
RO 814 FF Ústav románských jazyků Mgr. Jakub Hromada, Ph.D.
BG 1103 PedF Katedra technické a informační výchovy Mgr. Tomáš Dragon
HU 19 PedF Katedra technické a informační výchovy Mgr. Tomáš Dragon
HU 28 PedF Katedra matematiky doc. RNDr. Jitka Laitochová, CSc.
HU 28 PedF Katedra technické a informační výchovy Mgr. Tomáš Dragon
RO 13 PedF Katedra technické a informační výchovy Mgr. Tomáš Dragon
CZ 111 PřF Katedra geografie Mgr. Petr Šimáček, Ph.D.
HU 28 PřF Katedra algebry a geometrie prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.
PL 62 PřF Katedra geoinformatiky doc. RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D.
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MOŽNOST ZAPOJENÍ VŠ

UNIVERZITNÍ 
SÍŤ

FREEMOVER

ZALOŽENÍ 
NOVÉ SÍTĚ

PŘIPOJENÍ SE 
K BĚŽÍCÍ SÍTI
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UNIVERZITNÍ SÍŤ

• tvořena alespoň 3 partnery ze 3 zemí 
CEEPUS

• koordinátor + další partneři

• hlavní kroky

registrace osoby 

→ přiřazení práv 
ke správě sítě

vypracování a 
podání projektové 
přihlášky online

doplnění příloh 
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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
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FINANČNÍ MECHANISMUS

Financování v ČR na základě dokumentu

Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací 

veřejným vysokým školám pro rok 2022
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Příklad dobré praxe

Petr Šimáček

Přírodovědecká fakulta 

Univerzita Palackého v Olomouci 



Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1
+420 221 850 100
info@dzs.cz

dzs.cz

Facebook
Dům zahraniční spolupráce – DZS
Erasmus+ Česká republika
Evropské příležitosti pro mladé
Study in the Czech Republic

Instagram
@dzs_cz

Twitter
@dzs_cz

LinkedIn
Dům zahraniční spolupráce

YouTube
Dům zahraniční spolupráce DZS

Děkujeme 
za pozornost.

Kontakt:
aia@dzs.cz
aktion@dzs.cz
eeagrants@dzs.cz
ceepus@dzs.cz

http://www.facebook.com/dumzahranicnispoluprace
http://www.facebook.com/erasmusplusCR
http://www.facebook.com/mladezvakci
http://www.facebook.com/studyincz
http://www.instagram.com/dzs_cz/
http://twitter.com/dzs_cz
http://www.linkedin.com/company/dzs_cz/
http://www.youtube.com/channel/UCG0LN9Gh9Hjc2803QuuPoOw
mailto:aia@dzs.cz
mailto:aktion@dzs.cz
mailto:eeagrants@dzs.cz
mailto:ceepus@dzs.cz

