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Příloha č. 2 – Možnosti zahraničních mobilit pro akademické a neakademické pracovníky 

Název Popis Kontakt 

Průvodce pro vyjíždějící zaměstnance Tento průvodce je určen pro zaměstnance Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích. Informuje o různých 
možnostech výjezdových aktivit např. o programu Erasmus+  
a dalších mobilitních programů a možností, jak realizovat 
výukový či výzkumný pobyt v zahraničí včetně užitečných 
odkazů na platformy a portály, které se tématem vzdělávání 
v mezinárodním kontextu zabývají.  

Internet:  

AIA (Akademická Informační Agentura) AIA shromažďuje, zpracovává a šíří informace o možnostech 
vzdělávání českých občanů v zahraničí. Nabízí  
přednáškové/výzkumné pobyty a jazykové kurzy pro 
pedagogy českých veřejných VŠ do více než 30 zemí světa. 

E-mail: aia@dzs.cz  
 
Internet:  
www.dzs.cz  
 
https://www.dzs.cz/program/akademicka-
informacni-agentura  

AKTION Česká republika - Rakousko Program na podporu bilaterální spolupráce ve vědě a 
vzdělávání. Nabízí výzkumné/přednáškové/habilitační 
pobyty. Jedná se o krátkodobé pobyty pro vysokoškolské 
pedagogy na 1 – 3 měsíce. Pobyty na přípravu habilitační 
práce pro postdoktorandy mohou trvat až 5 měsíců. 

E-mail: aktion@dzs.cz 
 
Internet: 
www.dzs.cz  
 
https://www.dzs.cz/program/aktion-ceska-
republika-rakousko 

CEEPUS (Central European Exchange 
Programme for University Studies) 

Středoevropský výměnný program, v rámci kterého mohou 
akademičtí pracovníci zaměstnaní na VŠ na plný úvazek 
realizovat řadu aktivit. Nabízí výukové pobyty v zahraničí 
(zpravidla 5–30 dnů), účast na letních školách, exkurzích 
apod. v 15 zemích střední a jihovýchodní Evropy.  

E-mail: ceepus@dzs.cz  
 
Internet: 
www.dzs.cz  
 
https://www.dzs.cz/program/ceepus  

https://www.jcu.cz/mezinarodni-

spoluprace/zahranicni-pobyty/erasmus-

plus/informace-pro-vyjizdejici-

zamestnance/pruvodce-pro-zamestnance-

vyjizdejici-na-vyukovy-pobyt-nebo-skoleni-do-

zahranici_final.pdf  
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Česko-bavorská vysokoškolská 
agentura 

Je samostatným oddělením Bavorského vysokoškolského 
centra pro střední, východní a jihovýchodní Evropu 
(BAYHOST) a je hlavním kontaktním místem pro otázky 
bilaterální spolupráce mezi Bavorskem a Českou republikou 
v oblasti vysokých škol a vědy. Poskytují možnosti stipendií 
na studijní pobyty, jazykové kurzy, letní a zimní školy v obou 
zemích, dále příspěvky na stáže, zahraniční cesty a exkurze, 
granty pro bilaterální akademické projekty a konference 
nebo společnou přípravu projektů. 

E-mail: sekretariat@btha.de 
 
Internet: 
www.btha.cz/cs/ 
 
 

DAAD (Deutscher Akademischer 
Austausch Dienst) 

Poskytuje informace o studiu a výzkumu v Německu, o 
stipendiích DAAD i jiných organizací.  

E-mail: info@daad.cz   
 
Internet: https://www.daad.cz/cs/  

Erasmus+  Erasmus+ je nejrozšířenější stipendijní program v Evropě 
s působností po celém světě. Nabízí výukový pobyt, školení 
nebo kombinaci výukového pobytu a školení. Na JU je 
program řízen centrálně Útvarem pro zahraniční vztahy 
Rektorátu JU. Přihlášky předkládají zaměstnanci na 
Zahraniční oddělení příslušné fakulty. 

Kontakty na JU: 
https://www.jcu.cz/mezinarodni-
spoluprace/kontakty 
Internet: https://www.jcu.cz/mezinarodni-
spoluprace/zahranicni-pobyty/erasmus-plus  
 
Kontakty Domu zahraniční spolupráce (DZS): 
info@dzs.cz 
Internet:  
https://www.dzs.cz/program/erasmus  
https://www.naerasmusplus.cz 
 

Fondy EHP 2014–2021: Program 
Vzdělávání 

Fondy EHP podporují mezinárodní projekty v oblasti 
vzdělávání a posilují spolupráci s Islandem, Lichtenštejnskem 
a Norskem. Program Vzdělávání podporuje projekty 
zaměřené na spolupráci škol a dalších vzdělávacích institucí, 
které vedou k modernizaci a inovaci výuky. Školy si také 
mohou vyměňovat své žáky, studenty a zaměstnance v rámci 
studijních a výukových pobytů. 

E-mail: eeagrants@dzs.cz   
 
Internet: 
www.dzs.cz  
 
https://www.dzs.cz/program/fondy-ehp 
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Fulbrightova Komise Komise J. Williama Fulbrighta je mezivládní česko-americkou 
organizací založenou za účelem podpory vzdělávacích, 
vědeckých a kulturních výměn mezi Českou republikou 
a Spojenými státy americkými prostřednictvím stipendijních 
programů a poradenských a informačních služeb. 
Hlavní náplní práce Fulbrightovy komise je správa vládních 
stipendií, případně dalších programů pro studium, výzkum 
a výuku v USA pro české občany a naopak pro americké 
stipendisty na akademických institucích v České republice. 
Správa programů zahrnuje aktivity spojené s výběrovým 
řízením i s pobytem stipendistů v USA nebo v České 
republice. 

E-mail: fulbright@fulbright.cz   
 
Internet: https://www.fulbright.cz/kdo-jsme/o-
komisi/  

THE HAYEK FUND FOR SCHOLARS Hayek fund for scholars podporuje studenty a učitele, kteří 
zkoumají a učí myšlenky v rámci klasické liberální tradice 
v mezích společenských a humanitních věd, financuje celé 
řady výzkumných a kariérních aktivit  
O financování mohou požádat všichni vědci, kteří se 
v současné době zabývají výzkumem nebo výukou v rámci 
společenských nebo humanitních věd na akreditované 
vysoké škole nebo univerzitě. 

E-mail:  Questions@TheIHS.org  
 
Internet:  
https://theihs.org/funding/hayekfund/ 
 

IMOTION (Erasmus staff training) Portál obsahuje informace o vzdělávacích aktivitách pro 
administrativní a technické pracovníky univerzit 
organizované v Evropě. Cílem je podpora vysokých škol při 
propagaci jejich vzdělávacích akcí pro zaměstnance a 
pomoc administrativním pracovníkům univerzity s hledáním 
vhodného školení nebo stínování (jobshadowing), které 
hledají. 

Internet: http://staffmobility.eu/  
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OECD (Organization for Economic Co-
operation and Development) 

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) je 
mezinárodní, vládní. Kromě podpory spolupráce každoročně 
vyhlašuje soutěže o granty v tematických oblastech, které se 
mění podle potřeb organizace a v závislosti na celosvětovém 
dění. 

E-mail: oecd.paris@embassy.mzv.cz 
 
Internet:  
Stálá mise České republiky při OECD v Paříži 
(mzv.cz) 
 
OECD.org - OECD 
 

Open Society Institute Nadace Open Society Foundations každý rok udělují tisíce 
grantů skupinám a jednotlivcům, kteří prosazují naše 
hodnoty otevřené občanské společnosti prostřednictvím 
jedinečné sítě, která se řídí místními hlasy a globálními 
odbornými znalostmi. Program podpory vzdělávání 
prosazuje právo na vzdělání prostřednictvím udělování 
grantů a obhajoby. Program podpory vysokoškolského 
vzdělávání usiluje o prosazování hodnot otevřené 
společnosti podporou univerzit, které vychovávají kritické 
mysli, hájí pluralitu a podporují aktivní občanství. 

E-mail: media@opensocietyfoundations.org  
 
Internet: 
https://www.opensocietyfoundations.org/  
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Operační programy MŠMT Podporována realizace projektů mezinárodní mobility 
výzkumných, technických a administrativních pracovníků je 
zaměřena na posílení mezinárodní spolupráce a rozvoj 
lidských zdrojů ve výzkumu. Hlavním cílem je podpora 
profesního růstu výzkumných, technických a 
administrativních pracovníků a rozvoj výzkumných 
organizací posílením lidských zdrojů. 
 
A dále je podporován rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu 
formou podpory kvalitních projektů schválených na 
evropské úrovni z Horizonu 2020, Marie Skłodowska-Curie 
Actions, které jsou uvedené v „no-money“ seznamu. 
Hlavním cílem je podpora profesního růstu výzkumných 
pracovníků, podpora kvalitního výzkumu, vzdělávání pro 
praxi, rozvoj komunikace a spolupráce. Podpořeny budou 
pouze projekty European Fellowships. 

Internet: 
https://opvvv.msmt.cz/  
 
https://opvvv.msmt.cz/clanek/op-jak-zamereni-a-
navrh-struktury-op-jak.htm  

Österreichischer Austauschdienst 
(ÖAD/OeAD GmbH) 

Je ústředním centrem služeb pro evropské a mezinárodní 
mobility a programy spolupráce v oblasti vzdělávání, vědy a 
výzkumu. 

Internet: 
www.oead.at/en/ 
 

Programy mobilit pro mládež: 
Erasmus+ : Mládež (lidé do 30 let) 

Je zaměřen na podporu neformálního vzdělávání 
prostřednictvím projektů mezinárodních výměn mládeže, 
dobrovolnických činností a profesionálního rozvoje 
pracovníků s mládeží formou seminářů, školení, studijních 
návštěv, vytváření partnerství či praktických stáží. 

Internet: 
www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-
mladez/ 
 
https://europa.eu/youth/home_cs 
 

 

 

 


