AKTION Česká republika - Rakousko, spolupráce ve vědě a
vzdělávání
je program pro podporu bilaterální spolupráce v terciárním sektoru vzdělávání. Byl zřízen
v roce 1992 jako společný program ministerstev školství obou zemí.
Program AKTION slouží k podpoře vzájemného porozumění mezi Českou republikou
a Rakouskem. Podporuje rozvoj dvoustranné spolupráce ve vědě a vzdělávání ve všech
vědních oborech.
Podpora je poskytována ve dvou kategoriích:
- individuální - stipendia na studijní a vědecké pobyty v druhé zemi a k účasti na letních
jazykových
a odborných školách.
- institucionální - podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí
terciárního sektoru.

Přehled poskytovaných stipendií
O stipendia programu AKTION ke studijním či výzkumným pobytům v Rakousku a to
na státních univerzitách a odborných vysokých školách (které jsou v převážné míře
financovány rakouským Spolkovým ministerstvem pro vědu a výzkum) a
na pedagogických vysokých školách, se mohou ucházet občané Evropské unie, Evropského
hospodářského prostoru a Švýcarska, kteří jsou zapsáni k řádnému studiu v magisterském
nebo doktorském studijním programu, příp. jsou zaměstnáni na oprávněných institucích
v České republice.
Semestrální stipendia a krátkodobá výzkumná stipendia
Cílová skupina
Účel
Věková hranice
Doba trvání
Termíny pro podávání žádostí
Výše stipendia

studenti magisterských/doktorských studijních programů a
akademičtí pracovníci
studenti pouze pro přípravu diplomové nebo disertační
práce, VŠ učitelé pro krátkodobé výzkumné pobyty
do 35 let
semestrální stipendia 1 - 5 měsíců
krátkodobé výzkumné pobyty 1 - 3 měsíce
15. 03. pouze na zimní semestr
31. 10. pouze na letní semestr
pro studenty pregraduálního i postgraduálního studijního
programu 940 €/měsíc.
pro akademické pracovníky 1.040 €/měsíc

Stipendia pro zpracování disertační práce v tandemu
Cílová skupina
Účel
Věková hranice
Doba trvání
Termíny pro podávání žádostí
Výše stipendia

studenti doktorských studijních programů
pro zpracování disertační práce v tandemu, tj. jeden student
z ČR a jeden z Rakouska
do 35 let
1 - 5 měsíců v jednom akad. roce (celková doba projektu je až
2 roky) a žádost o stipendium musí být součástí návrhu
projektu)
15. 4. na 2 následující akademické roky
pro studenty pregraduálního i postgraduálního studijního
programu 940 €/měsíc.
pro akademické pracovníky 1.040 €/měsíc

Více informací na http://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakousko/prehled-stipendii

Projekty spolupráce
Akademičtí pracovníci oprávněných institucí (http://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republikarakousko/pokyny-pro-projekty/ ) mohou získat dotaci na spolupráci s pracovišti rakouských
univerzit a některých dalších institucí. Jsou podporovány všechny vědecko-výzkumné a
pedagogické záměry spolupráce, které jsou přínosné pro obě partnerské strany, např.:
bilaterální vědecké akce jako sympozia, kongresy, odborná zasedání a semináře, studentské
vědecké semináře, akademická výměna za účelem spolupráce ve výzkumu a výuce, vědecké
exkurze studentů, programy pro udělování dvojích diplomů, letní jazykové kurzy českého a
německého jazyka a letní odborné školy. Hlavní prioritou je zapojení vědeckého dorostu
z obou zemí.
Podává se jeden společný návrh projektu v němčině/angličtině, a to ke třem termínům ročně:
15. dubna, 15. září a 30. listopadu.
Realizace je možná již 3 měsíce po termínu podání návrhu projektu.
Pokyny pro sestavení návrhů projektů, včetně jejich financování a ukončení jsou
k dispozici na webových stránkách programu:
http://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakousko/pokyny-pro-projekty/
rovněž formulář návrhu projektu.
K dispozici je zde také databáze projektů spolupráce od r. 2001:
http://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakousko/databaze-projektu/.
Další možností jsou také stipendia poskytovaná jednostranně rakouskýma institucemi českým
studentům:
http://www.oead.at

Kontaktní údaje:
Ing. Helena Hanžlová a PhDr. Martina Hamplová
Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1
tel. 221 850 506/513 a 602 169 216.
e- mail: aktion@dzs.cz

