Informace ke stipendiu
Evropského regionu Dunaj-Vltava
Evropský region Dunaj-Vltava (ERDV) nabízí studentům z ERDV možnost absolvovat na vysoké škole
nebo unizerzitě na území ERDV zahraniční pobyt.

Podmínky & cílová skupina stipendia ERDV:


Uchazeč o stipendium ERDV je řádným studentem na jedné z VŠ nebo univerzit na území
ERDV



Zahraniční pobyt v rámci stipendia musí proběhnout na
jedné z VŠ nebo univerzit na území ERDV
(území ERDV zahrnuje regiony Horní Rakousko, Dolní Rakousko
(Wald-/Mostviertel), Dolní Bavorsko s okresem Altötting, Horní
Falc, Plzeňský kraj, Jihočeský kraj, Kraj Vysočina)



Stipendium ERDV je dodatečným finančním příspěvkem k již schválenému zahraničnímu
stipendiu (např. studijní pobyt nebo praxe v oboru v rámci programu Erasmus+, Summer
school, atd.).



V průběhu svého zahraničního pobytu příjemce stipendia zpracuje projektovou práci na
téma, stanovené Evropským regionem Dunaj-Vltava. Projektová práce obsahuje cca. 4-6
stran A4.



Student během svého zahraničního pobytu v hostitelské zemi navštíví po dobu minim. 4
týdnů kurz německého jazyka (potvrzení o návštěvě kurzu, vyjímkou jsou studenti
germanistiky)

Cíle stipendia ERDV:


Posílit zájem studentů o sousední země Německo, Rakousko a Česká republika



Posílit studijní prostor ERDV



Podpořit přeshraniční akademickou výměnu



Prohloubit znalosti něměckého resp. českého jazyka u studentů na území ERDV

Délka zahraničního pobytu:


maximálně 6 měsíců

Výše stipendia ERDV:


maxiálně 1.000 € (na stipendium neexistuje právní nárok)

Přílohy k žádosti o stipendium ERDV:


Žádost



Životopis



Potvrzení o studiu na aktuální akademický rok



Povrzení Vaší VŠ/univerzity o plánovaném zahraničním pobytu



Potvrzení o dalších finančních dotacích/stipendiích v rámci zahraničního pobytu (např.
studijní podpora, ERASMUS+, Joint Study, …)

Termín pro podání žádostí na zimní semestr 2017/2018:


30.09.2017; Žádost prosím vyplňte v německém nebo českém jazyce.

Udělení stipendia ERDV / uzavření písemné dohody:


Do 31.10.2017

Doba, ve které lze zahraniční pobyt v rámci stipendia ERDV absolvovat:


01.09.2017 – 31.03.2018

Podání žádosti & další informace:
Kancelář Evropského regionu Dunaj-Vltava
Amt der OÖ Landesregierung, Bahnhofsplatz 1, A-4021 Linz
Tel. 0732 7720 14843 nebo romana.sadravetz@ooe.gv.at

