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MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ POBYTU ZAHRANIČNÍCH KOLEGŮ NA UJEP 

Program Erasmus+ (KA103) - UJEP 

Účel pobytu výuka 

Délka pobytu 2 dny až 60 dnů - z důvodu financí ale obvykle 1 - 2 týdny 

Oprávněný příjemce zahraniční odborník z praxe (z jiné instituce, než z VŠ) 

Oprávněný vysílající stát členské státy EU – 27 zemí 
země EHP (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) 
Spojené království, Turecko, Severní Makedonie, Srbsko 

Instituce vyplácející finance UJEP finance z programu 

Financování paušál na pobytové náklady (105 euro/den) a na cestové (dle 
vzdálenosti vysílající instituce), který se nevyúčtovává  

Termín pro žádosti výběrové řízení obvykle probíhá na přelomu srpna/září pro začínající 
akademický rok (výzva je zveřejněná minimálně 14 dnů před 
konečným termínem pro podávání přihlášek) 
v průběhu akademického roku je možné podat přihlášku spolu s 
dalšími dokumenty a být tak náhradníkem v případě uvolněných 
financí 

Podávání žádostí v termínu výběrového řízení - zaměstnanec PF podá přihlášku s 
podpisem zahraničního odborníka v souladu s vyhlášením výběrového 
řízení 
mimo výběrové řízení - zaměstnanec PF podá přihlášku a další 
potřebné dokumenty fakultnímu koordinátorovi 

Kontakt pro další informace fakultní koordinátor PF: jana.klenerova@ujep.cz 
institucionální koordinátor: gabriela.krecova@ujep.cz 

Web s informacemi minulé výběrové řízení: https://www.pf.ujep.cz/cs/mezinarodni-
vztahy-zamestnanci-vyukove-pobyty 
obecně k programu: https://www.ujep.cz/cs/erasmus-2 

 

 

Program Erasmus+ (KA103) - mimo UJEP 

Účel pobytu výuka či školení 
(v případě výuky musí existovat s vysílající institucí meziinstitucionální 
smlouva) 

Délka pobytu 2 dny až 60 dnů - z důvodu financí ale obvykle 1 - 2 týdny 

Oprávněný příjemce zaměstnanec zahraniční VŠ - akademický i neakademický pracovník 

Oprávněný vysílající stát členské státy EU – 27 zemí 
země EHP (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) 
Spojené království, Turecko, Severní Makedonie, Srbsko 

Instituce vyplácející finance vysílající VŠ 

Financování záleží na podmínkách vysílající instituce (obecně pobytové náklady a 
cestovné) 

Termín pro žádosti záleží na podmínkách vysílající instituce 

Podávání žádostí zahraniční pracovník žádá na vysílající instituci, která stanovuje 
podmínky pro podávání žádostí 

Kontakt pro další informace koordinátoři na vysílajících univerzitách 
fakultní koordinátor PF: jana.klenerova@ujep.cz 

Web s informacemi weby jednotlivých vysílajících univerzit 
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Program Další podpora mezinárodní spolupráce  
- aktivita B8 hostování zahraničních odborníků 

Účel pobytu výuka 

Délka pobytu maximálně 14 dnů (včetně cesty) 

Oprávněný příjemce akademický pracovník zahraniční VŠ či odborník z praxe (z jiné 
instituce, než z VŠ) 

Oprávněný vysílající stát neomezeno 

Instituce vyplácející finance UJEP finance z programu 

Financování náklady na ubytování a cestovné (pouze mezinárodní přeprava) - 
maximální finanční podpora je 30 000 Kč 
fakulta může uhradit další náklady a stravné, pokud chce, ale z 
vlastního rozpočtu 

Termín pro žádosti žádosti se podávají průběžně po vyhlášení výzvy pro příslušný 
kalendářní rok 
je možné také přeúčtovat již realizovanou akci 

Podávání žádostí akademik UJEP žádá prostřednictvím žádosti v souladu s vyhlášenou 
výzvou 

Kontakt pro další informace helena.kovalova@ujep.cz 

Web s informacemi https://www.ujep.cz/cs/dalsi-podpora-mezinarodni-soluprace-2 

 

 

Program CEEPUS - network 

Účel pobytu výuka 

Délka pobytu 2 dny až měsíc 

Oprávněný příjemce akademický pracovník zahraniční VŠ v rámci konkrétní sítě vysokých 
škol 

Oprávněný vysílající stát Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká 
republika, Chorvatsko, Kosovo, Maďarsko, Severní Makedonie, 
Moldavsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, 
Srbsko 

Instituce vyplácející finance UJEP finance z programu 

Financování ubytování a stravné: 
2-4 dny: 5 000 Kč 
5-10 dnů: 9 000 Kč  
11-20 dnů: 18 000 Kč 
21-30/31 dnů: 27 000 Kč 

Termín pro žádosti na ZS: 15. 6. 
na LS: 31. 10. 
(pokud vysílající instituce nestanoví interní přihlášení jinak) 

Podávání žádostí zahraniční pracovník sám online na https://www.ceepus.info/ 
(pokud vysílající instituce nestanoví interní přihlášení jinak) 

Kontakt pro další informace ceepus@dzs.cz 
network CIII-HU-0028: lukas.cirus@ujep.cz 

Web s informacemi https://www.ceepus.info/ 
https://www.dzs.cz/cz/ceepus/ 
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Program CEEPUS - freemover 
(nižší priorita, než CEEPUS - network) 

Účel pobytu výuka 

Délka pobytu 2 dny až měsíc 

Oprávněný příjemce akademický pracovník zahraniční VŠ v rámci individuální mobility  

Oprávněný vysílající stát Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká 
republika, Chorvatsko, Kosovo, Maďarsko, Severní Makedonie, 
Moldavsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, 
Srbsko 

Instituce vyplácející finance UJEP finance z programu 

Financování ubytování a stravné: 
2-4 dny: 5 000 Kč 
5-10 dnů: 9 000 Kč  
11-20 dnů: 18 000 Kč 
21-30/31 dnů: 27 000 Kč 

Termín pro žádosti pouze na LS: 30. 11. 
(pokud vysílající instituce nestanoví interní přihlášení jinak) 

Podávání žádostí zahraniční pracovník sám online na https://www.ceepus.info/ 
(pokud vysílající instituce nestanoví interní přihlášení jinak) 

Kontakt pro další informace ceepus@dzs.cz 

Web s informacemi https://www.ceepus.info/ 
https://www.dzs.cz/cz/ceepus/ 

 

 

Program Fulbrightova komise - krátkodobá návštěva 

Účel pobytu konference, přednáška či workshop 

Délka pobytu krátkodobá návštěva v řádu dní (obvykle 1-3 dny) 

Oprávněný příjemce americký vědec či přednášející - stipendista Fulbrightova programu, 
který působí v daném roce na jiné univerzitě v ČR 

Oprávněný vysílající stát USA 

Instituce vyplácející finance Fulbrightova komise a UJEP vlastní finance 

Financování Fulbrightova komise - cestovní náklady 
hostující instituce zajišťuje pouze případné ubytování a občerstvení 

Termín pro žádosti žádosti se podávají průběžně 

Podávání žádostí vybrat si stipendistu na https://www.fulbright.cz/stipendiste-a-
absolventi/soucasni-stipendiste/ 
pokud se instituce rozhodne některého z uvedených stipendistů 
pozvat, obrátí se e-mailem informujícím o účelu návštěvy na 
Fulbrightovu komisi v ČR 
návštěva musí proběhnout v době pobytu stipendisty v ČR 

Kontakt pro další informace fulbright@fulbright.cz 

Web s informacemi https://www.fulbright.cz/pro-skoly-a-univerzity/hostovani-
americkych-akademiku/ 
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Program Fulbrightova komise - Fulbright Specialist program 

Účel pobytu výuka, konference, pomoc s rozvojem a zdokonalováním osnov a 
výukových materiálů ad. 

Délka pobytu 14 až 42 dnů 

Oprávněný příjemce americký vědec či přednášející 

Oprávněný vysílající stát USA 

Instituce vyplácející finance Fulbrightova komise a UJEP vlastní finance 

Financování Fulbrightova komise - letenka a honorář 
hostující instituce - ubytování, stravné a případné místní cestovné 

Termín pro žádosti žádosti o specialisty se podávají průběžně, nejpozději však do 30. 9. 
pro žádosti o specialisty, kteří by měli v ČR působit v nadcházejícím 
kalendářním roce (vyřízení žádosti 2 až 4 měsíce) 

Podávání žádostí fakulta může žádat o konkrétního specialistu nebo může specifikovat 
své požadavky a specialista bude vybrán z databáze přihlášených 
 
američtí zájemci o stipendium podávají přihlášku prostřednictvím 
Council for International Exchange of Scholars 

Kontakt pro další informace fulbright@fulbright.cz 

Web s informacemi https://www.fulbright.cz/pro-skoly-a-univerzity/hostovani-
americkych-akademiku/ 

 

 

Program Fulbrightova komise - Core Fulbright U.S. Scholar Program 

Účel pobytu výuka či výzkum (případně kombinace) 

Délka pobytu výukový pobyt - 1 až 2 semestry 
výzkumný pobyt - 3 až 9 měsíců 

Oprávněný příjemce americký vědec či přednášející 

Oprávněný vysílající stát USA 

Instituce vyplácející finance stipendista je plně finančně zajištěn grantem 

Financování Fulbrightova komise 

Termín pro žádosti přijímání přihlášek od února 2021 do 15. 9. 2021 pro rok 2022/23 

Podávání žádostí američtí zájemci o stipendium podávají přihlášku prostřednictvím 
Council for International Exchange of Scholars 
pokud odborník nemá konkrétní pozvání z univerzity, komise ho 
umístí na odpovídající pracoviště v ČR 
 
fakulta nemůže žádat o přidělení specialisty - pouze může na 
Fulbrigtovu komisi v ČR napsat konkrétní informace např. 
o výzkumných tématech či problémech, které fakulta řeší či 
o zaměření výuky (tyto informace mohou pomoci při umístění na 
odpovídající pracoviště v ČR) 

Kontakt pro další informace fulbright@fulbright.cz 

Web s informacemi https://www.fulbright.cz/pro-skoly-a-univerzity/hostovani-
americkych-akademiku/ 
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Program Aktion Austria - Czech Republic (A to CZ) - postdoktorandi 

Účel pobytu zpracování habilitační práce 

Délka pobytu maximálně 5 měsíců 

Oprávněný příjemce zahraniční postdoktorand (do 10 let po obhajobě disertační práce) 

Oprávněný vysílající stát Rakousko 

Instituce vyplácející finance Aktion 

Financování paušál 27 000 Kč / měsíc; 900 Kč / den v případě kratší mobility 

Termín pro žádosti 15. 3. 

Podávání žádostí zahraniční postdoktorand sám online na www.scholarships.at 

Kontakt pro další informace michael.schedl@oead.at 
aktion@dzs.cz 

Web s informacemi https://oead.at/de/projekte/internationale-
kooperationen/bilaterale-aktionen-slowakei-tschechien-ungarn/ 
https://www.dzs.cz/de/program/aktion-oesterreich-tschechische-
republik 
https://grants.at/en/ 

 

 

Program Aktion Austria - Czech Republic (A to CZ) - akademici 

Účel pobytu výzkum 

Délka pobytu 1 měsíc 

Oprávněný příjemce akademický pracovník zahraniční VŠ 

Oprávněný vysílající stát Rakousko 

Instituce vyplácející finance Aktion 

Financování paušál 27 000 Kč / měsíc; 900 Kč / den v případě kratší mobility 

Termín pro žádosti 15. 4. a 30. 11. 

Podávání žádostí zahraniční pracovník sám online na www.scholarships.at 

Kontakt pro další informace michael.schedl@oead.at 
aktion@dzs.cz 

Web s informacemi https://oead.at/de/projekte/internationale-
kooperationen/bilaterale-aktionen-slowakei-tschechien-ungarn/ 
https://www.dzs.cz/de/program/aktion-oesterreich-tschechische-
republik 
https://grants.at/en/ 

 

 

Program Různé granty ministerstev a nadací v zemi zahraničního pracovníka, 
či vysílající instituce 

Účel pobytu 

informace může podat Zahraniční oddělení vysílající instituce, 
ekvivalentní zahraniční instituce k našemu Domu zahraniční 
spolupráce či přímo konkrétní nadace 

Délka pobytu 

Oprávněný příjemce 

Oprávněný vysílající stát 

Instituce vyplácející finance 

Financování 

Termín pro žádosti 

Podávání žádostí 

Kontakt pro další informace 

Web s informacemi 
 


