Rada Kraje Vysočina

Pravidla
Rady Kraje Vysočina
pro poskytování studijního stipendia pro studium na zahraničních vysokých školách
v partnerských regionech

ze dne 2. 6. 2015

č. 04/15

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Účelem těchto Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování studijního stipendia pro
studium na zahraničních vysokých školách v partnerských regionech (dále jen „Pravidla“) je
prohlubování spolupráce Kraje Vysočina (dále jen „Kraj“) s partnerskými a spolupracujícími
regiony Kraje v oblasti vzdělávání a podpora studia občanů Kraje ve vysokoškolských
institucích v těchto partnerských nebo spolupracujících regionech.
Čl. 2
Základní pojmy
(1)

Studijním stipendiem (dále jen „Stipendium“) se pro účely těchto Pravidel rozumí
finanční podpora prezenčního (denního) magisterského nebo doktorandského studia,
případně také prezenčního (denního) bakalářského studia ve veřejných
vysokoškolských institucích v partnerských regionech nebo spolupracujících regionech
Kraje (dále jen „partnerský region“).

(2)

Partnerským regionem se pro účely těchto Pravidel rozumí:
a) Champagne-Ardenne (Francie),
b) Spolková země Dolní Rakousko (Rakousko),
c) Zakarpatská oblast Ukrajiny (Ukrajina),
d) Nitranský samosprávný kraj (Slovensko),
e) Hubei (Čína),
f) Minská oblast (Bělorusko),
g) Tampere (Finsko).

(3)

Stipendium lze získat nejvýše na dva po sobě bezprostředně následující roky
dvouletého magisterského nebo doktorandského studia nebo nejvýše na tři po sobě
bezprostředně následující roky bakalářského studia nebo víceletého magisterského
studia.

(4)

Žadatelem o Stipendium (dále jen „žadatel“) dle těchto Pravidel může být pouze fyzická
osoba splňující současně následující podmínky:
a) má ukončený bakalářský stupeň vzdělání na české nebo zahraniční vysoké škole
v případě žádosti o podporu dvouletého magisterského studia, ukončený
magisterský stupeň vzdělání na české nebo zahraniční vysoké škole v případě
žádosti o podporu doktorandského studia nebo ukončené maturitní studium na
české nebo zahraniční střední škole v případě žádosti o podporu bakalářského
studia nebo více než dvouletého magisterského studia;
b) má trvalý pobyt na území Kraje, a to nejméně po dobu jednoho roku před podáním
žádosti;
c) je státním občanem České republiky;
d) je přijat ke studiu na zahraniční veřejné vysoké škole v partnerském regionu, které
je předmětem žádosti;
e) je v době podání žádosti mladší než 35 let.
Čl. 3
Kritéria pro získání Stipendia

(1)

Výběr žadatelů, které Kraj zařadí do stipendijního programu dle těchto Pravidel, se řídí
následujícími kritérii:
a) Zaměření studia
 technické - 5 bodů (např. strojírenství, kybernetika, elektrotechnika, stavebnictví,
výpočetní a komunikační technologie, informatika, programování apod.)
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(2)

(3)

 přírodní vědy a aplikované přírodní vědy - 3 body (např. fyzika, chemie, biologie,
genetika, geologie, lékařství apod.)
 ostatní - 1 bod (včetně geografie)
b) Mimořádný výkon
 umístění mezi prvními oceněnými v přehlídce Talent Vysočiny - 3 body*
 jiný mimořádný úspěch oborově související se studiem v zahraniční
vysokoškolské instituci na národní nebo mezinárodní úrovni - 3 body*
 jiný mimořádný úspěch oborově související se studiem v zahraniční
vysokoškolské instituci na krajské úrovni - 1 bod*
*započítává se pouze jeden nejvyšší úspěch
c) Znalost cizího jazyka, ve kterém bude probíhat studium v zahraniční vysokoškolské
instituci:
 certifikovaný stupeň jazykové úrovně B1 + nedoložená úroveň slovenštiny – 2
body,
● certifikovaný stupeň jazykové úrovně B2 a vyšší – 4 body
V případě bakalářského studia bude rovněž mimo kritéria uvedená v předchozím
odstavci posuzován soulad s předchozím středoškolským studiem a průměrný
prospěch na výročním vysvědčení z posledních dvou ročníků střední školy:
a) Soulad s předchozím studiem
 převažující soulad – 4 body
 dílčí soulad – 2 body
b) Průměrný prospěch na výročním vysvědčení z posledních dvou ročníků střední
školy
 průměrný prospěch do 1,5 – 4 body
 průměrný prospěch do 2,0 – 2 body
Upřednostňováni budou vždy žadatelé o podporu dvouletého magisterského nebo
doktorandského studia před žadateli o podporu bakalářského nebo více než
dvouletého magisterského studia.
Čl. 4
Výše Stipendia, termín a způsob podání a posouzení žádosti

(1)

Stipendium je určeno na úhradu následujících nákladů spojených se studiem:
a) náklady na dopravu do a z místa studia v partnerském regionu (jedna cesta tam a
jedna cesta zpět v ekonomické třídě pro každý akademický rok), pokud není
hrazena partnerským regionem nebo z jiných veřejných zdrojů ČR, programu EU,
nadačního fondu nebo jiného privátního podpůrného programu – paušální částka za
každý akademický rok ve výši:
 Champagne-Ardenne (Francie) 4 000,- Kč,
 Spolková země Dolní Rakousko (Rakousko) 2 000,- Kč,
 Zakarpatská oblast Ukrajiny (Ukrajina) 2 000,- Kč,
 Nitranský samosprávný kraj (Slovensko) 1 000,- Kč,
 Hubei (Čína) 22 000,- Kč,
 Minská oblast (Bělorusko) 10 000,- Kč,
 Tampere (Finsko) 10 000,- Kč.
b) náklady na ubytování, pokud není hrazeno partnerským regionem nebo z jiných
veřejných zdrojů ČR, programu EU, nadačního fondu nebo jiného privátního
podpůrného programu – paušální částka 15 000,- Kč za každý akademický rok,
c) náklady na školné v zahraniční veřejné vysokoškolské instituci, pokud není hrazeno
partnerským regionem nebo z jiných veřejných zdrojů ČR, programu EU, nadačního
fondu nebo jiného privátního podpůrného programu, maximálně však 20 000,- Kč za
každý akademický rok. Školným se rozumí výhradně náklady na vzdělávání, nikoli
náklady na jiné služby, např. stravování.
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(2)

Žádost o stipendium musí být podána na adresu uvedenou v čl. 6 odst. 2 těchto
Pravidel v termínu od 1. dubna do 31. července předcházejícího začátku
akademického roku, od kterého bude žadatel přijat ke studiu na zahraniční veřejné
vysoké škole v partnerském regionu. Žádost se podává na předepsaném formuláři,
který je přílohou č. 1 těchto Pravidel.

(3)

Žádost se přijímá prostřednictvím podatelny Krajského úřadu Kraje Vysočina
(rozhodné je datum podacího razítka) nebo prostřednictvím pošty (rozhodné je datum
poštovního razítka). Žádost nelze podat v elektronické podobě prostřednictvím veřejné
datové sítě nebo pomocí jiných technických prostředků.

(4)

Žadatel k vyplněnému formuláři žádosti povinně přiloží:
a) doklad prokazující splnění podmínky dle čl. 2 odst. 4 písm. a) těchto Pravidel; v
případě zahraniční střední nebo vysoké školy včetně nostrifikační doložky,
b) doklad prokazující splnění podmínky dle čl. 2 odst. 4 písm. b) těchto Pravidel,
c) doklad prokazující splnění podmínky dle čl. 2 odst. 4 písm. c) a e) těchto Pravidel,
d) doklad prokazující splnění podmínky dle čl. 2 odst. 4 písm. d) těchto Pravidel; tuto
skutečnost lze doložit dodatečně, nejpozději však do 15. 9. kalendářního roku,
v němž byla předložena žádost,
e) přesné označení studijního programu (originál v jazyce studia s úředním překladem
do českého jazyka), stupeň studia dle mezinárodní klasifikace ISCED, označení
výstupní zkoušky či certifikátu, studijní plán v českém jazyce rozepsaný do
jednotlivých akademických roků (předměty, časové dotace, způsob ověření
výstupů),
f) motivační dopis.

(5)

Žadatel k vyplněnému formuláři žádosti dále přiloží:
a) doklad osvědčující mimořádný výkon dle čl. 3 odst. 1 písm. b) těchto Pravidel,
b) certifikát dokládající úroveň jazykových znalostí dle čl. 3 odst. 1 písm. c) těchto
Pravidel,
c) doklady uvedené v čl. 3 odst. 2 těchto Pravidel.

(6)

Žádosti doručené po lhůtě uvedené v čl. 4 odst. 2 těchto Pravidel, žádosti řádně
nevyplněné a žádosti bez povinných příloh dle čl. 4 odst. 4 těchto Pravidel, s výjimkou
dokladu dle čl. 2 odst. 4 písm. d) těchto Pravidel, budou bez dalšího vyřazeny
z hodnocení.

(7)

K posouzení a hodnocení žádostí jmenuje vedoucí odboru školství, mládeže a sportu
Krajského úřadu Kraje Vysočina tříčlennou hodnotící komisi složenou ze dvou
zástupců odboru školství, mládeže a sportu a jednoho zástupce odboru sekretariátu
hejtmana.

(8)

Hodnotící komise posoudí úplnost všech obdržených žádostí, případně žadatele pozve
k osobnímu rozhovoru. Hodnotící komise provede hodnocení žádostí v souladu
s těmito Pravidly a sestaví pořadí žádostí. O posouzení a hodnocení žádostí se
pořizuje zápis. Následně předloží Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu
Kraje Vysočina materiál k rozhodnutí Radě Kraje Vysočina o zařazení/nezařazení
jednotlivých žadatelů do stipendijního programu. V případě, že žadatel nedoloží doklad
dle čl. 2 odst. 4 písm. d) těchto Pravidel v dodatečné lhůtě dle čl. 4 odst. 4 písm d)
těchto Pravidel, Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina
navrhne Radě Kraje Vysočina žadatele do stipendijního programu nezařadit.

(9)

Po rozhodnutí Rady Kraje Vysočina budou žadatelé informováni o zařazení/
nezařazení do stipendijního programu.
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Čl. 5
Základní podmínky poskytnutí Stipendia
(1)

Žadatel do 30 dnů po úspěšném uzavření každého akademického roku předloží
Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina průběžnou zprávu
a vyúčtování za ukončený akademický rok v rozsahu stanoveném v příloze č. 2 těchto
Pravidel. Součástí průběžné zprávy je ověřená kopie originálu dokladu
o absolvovaném studiu (např. výsledky zkoušek apod.) a jeho úřední překlad.
Nepředložení těchto dokladů je důvodem pro neposkytnutí Stipendia.

(2)

Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina do 30 dnů ode dne
předložení průběžné zprávy a vyúčtování předloží Radě Kraje Vysočina materiál
k rozhodnutí o poskytnutí daru – části Stipendia za uzavřený akademický rok studia.

(3)

Žadatel do 30 dnů od úspěšného ukončení studia předloží Odboru školství, mládeže a
sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina závěrečné vyúčtování a závěrečnou zprávu v
rozsahu stanoveném v příloze č. 2 těchto Pravidel. Kromě závěrečné zprávy a
vyúčtování předloží žadatel rozhodnutí (případně osvědčení) o uznání absolvovaného
zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice, a to do 30 dnů od jeho
vyhotovení. Nepředložení těchto dokladů je důvodem pro neposkytnutí Stipendia.

(4)

Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina do 30 dnů ode dne
předložení posledního dokladu uvedeného v čl. 5 odst. 3 těchto Pravidel předloží Radě
Kraje Vysočina materiál k rozhodnutí o poskytnutí daru – části Stipendia za poslední
uzavřený akademický rok studia.

(5)

Stipendium bude žadateli poskytováno na základě darovací smlouvy, jejíž vzor je
uveden v příloze č. 3 těchto Pravidel.

(6)

Stipendium dle těchto Pravidel poskytne Kraj jednomu žadateli pouze jednou.

(7)

Souběh Stipendia s podporou z jiných zdrojů Kraje není přípustný. Souběh Stipendia
dle těchto Pravidel s podporou z jiných veřejných či soukromých zdrojů (jednorázové
podpory, programy, nadace, sponzoring aj.) je možný. Informace o podpoře z jiných
zdrojů uvádí žadatel do žádosti a podpisem potvrzuje správnost a úplnost údajů.
Součet všech zdrojů činí nejvýše 100% nákladů, na jejichž úhradu je Stipendium
určeno.

(8)

Na poskytnutí Stipendia není právní nárok.

(9)

Finanční prostředky budou žadatelům poskytovány pouze do výše stanovené
v rozpočtu Kraje na účel stanovený těmito Pravidly v daném kalendářním roce, pokud
Rada Kraje Vysočina nerozhodne jinak.

(10) Žadatel je povinen po ukončení studia uspořádat seminář o svých zkušenostech na
jedné škole v Kraji.
Čl. 6
Přechodná a závěrečná ustanovení
(1)

V roce 2015 je možné předložit žádost o studijní stipendium od 1. července do 30. září
2015. Doklad prokazující splnění podmínky dle čl. 2 odst. 4 písm. d) těchto Pravidel
lze doložit dodatečně, nejpozději však do 31. 10. 2015.

5

(2)

Za aktualizaci těchto Pravidel odpovídá Odbor školství, mládeže a sportu Krajského
úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. Kontaktní osoba Mgr. Klára Lysová,
lysova.k@kr-vysocina.cz.

(3)

O výjimkách z těchto pravidel může rozhodnout Rada Kraje Vysočina.

(4)

Nedílnou součástí těchto Pravidel jsou:
a) příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí studijního stipendia,
b) příloha č. 2 - Vzor závěrečné/průběžné zprávy a závěrečného/průběžného
vyúčtování,
c) příloha č. 3 – vzor Darovací smlouvy.

(5)

Tato Pravidla nabývají platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem 2. 6. 2015.

(6)

Tato Pravidla byla projednána na jednání Rady Kraje Vysočina dne 2. 6. 2015
a schválena usnesením č. 1051/18/2015/RK.

V Jihlavě dne 2. 6. 2015

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje
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Příloha č. 1
Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování studijního stipendia pro studium na zahraničních
vysokých školách v partnerských regionech

Žádost o poskytnutí studijního stipendia Kraje Vysočina
1. Osobní údaje
Jméno a příjmení
Datum narození
Trvalý pobyt (včetně PSČ)
Mobilní telefon
E-mail
Číslo bankovního účtu / kód
banky
2. Absolvované středoškolské/vysokoškolské studium
Název střední / vysoké školy
Sídlo školy
Název fakulty (v případě VŠ
studia)
Název programu a oboru studia,
který žadatel studuje v době
podání
žádosti
nebo
ukončeného studia
☐ středoškolské
Dosažený stupeň vzdělání

☐ vysokoškolské – bakalářské
☐ vysokoškolské – magisterské
☐ vysokoškolské - doktorandské

(Předpokládané)
dosažení posledního
vzdělání

datum
stupně

Jazykové znalosti / úroveň

7

3. Studium v zahraničí
☐ Champagne-Ardenne
☐ Spolkové zemi Dolní Rakousko
☐ Zakarpatské oblasti Ukrajiny
Studium se uskuteční v/e

☐ Nitranském samosprávném kraji
☐ Hubei
☐ Minské oblasti
☐ Tampere

V období od - do
Název zahraniční vysoké školy
Sídlo zahraniční vysoké školy
Název programu a oboru studia
(včetně ISCED), který žadatel
hodlá studovat v zahraniční
vysokoškolské instituci a který
je předmětem podpory
4. Jiné zdroje financování
Uveďte jiné zdroje financování studia:
Zdroj:

Částka:

5. Prohlášení
Beru na vědomí Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování studijního stipendia pro
studium na zahraničních vysokých školách v partnerských regionech č. xx/15 ze dne ………
Souhlasím s tím, aby mé osobní údaje uvedené v tomto formuláři a v přílohách k němu
odevzdaných pro účely poskytování Stipendia byly zpracovány při vyřizování mé žádosti a
uchovány pro potřeby Kraje Vysočina v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, po dobu pěti let
od jejich odevzdání.
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Pokud budu vybrán/a a rozhodnu se, že se o Stipendium nebudu nadále ucházet,
neprodleně toto své rozhodnutí písemně sdělím Odboru školství, mládeže a sportu
Krajského úřadu Kraje Vysočina.
Podpis žadatele: …………………………………
Datum: …………………………………
K žádosti je třeba připojit doklady uvedené v čl. 4 odst. 4 a 5 Pravidel.
Veškeré žádosti a materiály se jednotlivým žadatelům nevracejí!
Žádosti zasílejte na adresu:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor školství, mládeže a sportu, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
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Příloha č. 2
Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování studijního stipendia pro studium na zahraničních
vysokých školách v partnerských regionech

Průběžná zpráva a vyúčtování
1.
2.

Zhodnocení průběhu studia (Rozsah minimálně 2 x A4. Na začátek uveďte své
jméno a příjmení, zemi studia, název vysokoškolské instituce a studovaný obor
a na závěr datum a podpis.)
Vynaložené náklady související se studiem
Výše nákladu v Kč

Doprava
Ubytování
Školné

Dokládá se po ukončení akademického roku studia v termínu uvedeném v Pravidlech.
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PRŮBĚŽNÉ ZPRÁVY A VYÚČTOVÁNÍ JSOU:
1. kopie účetního dokladu /účetních dokladů za školné
2. ověřená kopie originálu dokladu o absolvovaném studiu (např. výsledky zkoušek
apod.) a jeho úřední překlad do českého jazyka

Závěrečná zpráva a vyúčtování
1. Zhodnocení průběhu studia (Rozsah minimálně 2 x A4. Na začátek uveďte své
jméno a příjmení, zemi studia, název vysokoškolské instituce a studovaný obor
a na závěr datum a podpis.)
2. Vynaložené náklady související se studiem
Výše nákladu v Kč
Doprava
Ubytování
Školné

Dokládá se po úspěšném ukončení studia v termínech uvedených v Pravidlech.
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY A VYÚČTOVÁNÍ JSOU
1. kopie účetního dokladu /účetních dokladů za školné.
2. rozhodnutí (případně osvědčení) o uznání absolvovaného zahraničního
vysokoškolského vzdělání v České republice
3. powerpointová prezentace s informacemi o studiu a o místě studia včetně fotografií
(rozsah minimálně 12 snímků, pokud jsou na snímcích fotografie, budou doplněny
komentářem). Prezentace i závěrečná zpráva budou zveřejněny na webových
stránkách Kraje.
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Příloha č. 3
Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování studijního stipendia pro studium na zahraničních
vysokých školách v partnerských regionech

DAROVACÍ SMLOUVA
uzavřená podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami
ID ………………………….
Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: ………………………
k podpisu smlouvy pověřen/a:…………………
Bankovní spojení: ………..
č.ú: ………………………
(dále jen „dárce“)
a
………………………
datum narození: ………………………
adresa: ………………………
Bankovní spojení: ………….
č.ú.: ………………………
(dále jen „obdarovaný“)
Čl. I
Dárce daruje částku ………… Kč, slovy: ………….. korun českých (dále jen „dar“),
obdarovanému a obdarovaný tento dar do svého výlučného vlastnictví přijímá.
Čl. II
1)
2)

Dárce prohlašuje, že na daru neváznou žádná práva třetích osob.
Dárce zašle dar obdarovanému do 30 dnů ode dne podpisu této smlouvy na bankovní
účet obdarovaného uvedený v záhlaví této smlouvy.
Čl. III

1)
2)

Obdarovaný se stává vlastníkem daru dnem odepsání daru z bankovního účtu dárce
ve prospěch bankovního účtu obdarovaného.
Obdarovaný se zavazuje nakládat s darem tak, aby nepoškodil dobré jméno dárce.
Čl. IV

1)
2)

Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro dárce a
jedno pro obdarovaného.
Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými
zástupci obou smluvních stran.
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3)
4)
5)
6)
7)

Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle,
nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.
Obdarovaný výslovně souhlasí se se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně
přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.
O uzavření této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne ………… usnesením
č. ……………………….
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.

V Jihlavě dne ..................................

V ............................. dne .............................

Za dárce: ..........................................

Za obdarovaného:................................
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