Výběrové řízení na podporu česko-polských projektů: Česko - polské fórum
Ministerstvo zahraničních věcí vyhlašuje výběrové řízení na podporu česko-polských projektů; uzávěrka: 13.10.2011 ve 12.00
Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách Česko-polského fóra na: http://www.mzv.cz/cesko-polske_forum.
Dotace jsou určeny na podporu nových a rozvoj stávajících česko-polských neziskových projektů, které musí být vypracovány a realizovány
společně s polským partnerem (pozn.: musí se uskutečnit v roce 2012). MZV mezi příklady vhodných aktivit uvádí i výzkumné projekty,
semináře a konference, společné projekty vysokých škol včetně výměny hostujících profesorů a studentských projektů, společné projekty a
výměnné programy škol všech typů a stupňů (kromě 1. stupně ZŠ) a společné projekty obcí a krajů.

Postdoktorandská stipendia pro mladé vědce poskytovaných skupinou australských univerzit „The Group of Eight"
„Skupina osmi“ („The Group of Eight“, Go8) je uskupení osmi předních australských univerzit. Tato skupina každoročně poskytuje s cílem
posílení vědecké spolupráce s příslušnými zeměmi určitý počet tzv. evropských stipendií („European Fellowships“), jež jsou určena pro
mladé postdoktorandy ze zemí střední a východní Evropy včetně České republiky a mají sloužit jako příspěvek ke krytí cestovních výloh a
životních nákladů v Austrálii. Stipendia mohou být poskytnuta maximálně na dobu šesti měsíců, celková výše každého stipendia může činit
až 20 000 australských dolarů.
Přihlášku je třeba podat prostřednictvím webové stránky www.go8.edu.au a řídit se přitom příslušnými tam zveřejněnými pokyny. Uzávěrka
přijímání přihlášek na kalendářní rok 2011 je 21. října 2011.

Fulbright Specialist Program - hostování amerických specialistů
Cílem programu umoznujiciho dvou- az sestitydenni hostovani americkych specialistu na univerzitnich a dalsich vzdelavacich institucich v
CR je nastartovat a rozvijet spolupraci s
americkymi odborniky v cele skale oboru. Staci vyplnit zadost, ktera je k dispozici na strance Fulbrightovy komise.
Uzávěrka:
1.10. pro pobyty specialistu v nadchazejicim letnim semestru.
Veskere podrobnosti o programu jsou na strance http://www.fulbright.cz/hostovani-americkych-akademiku#tydny

Další stipendia programu Fulbright - jak pro akademiky, tak pro studenty na http://www.fulbright.cz

SCIEX-NMS-CH program - Švýcarsko – Výzva pro předkládání žádostí
Tato výzva se týká doktorandů a post-doktorandů (tj. držitelů titulu Ph.D.) působících na českých vysokých školách (státních, veřejných,
soukromých) a některých vědeckých institucích. Uchazečům, kteří formulují vědecký záměr za podpory českého školitele/vědeckého
partnera ve spolupráci s partnerem na švýcarské instituci a obstojí ve výběrovém řízení, bude umožněna realizace vědeckého záměru během
jejich pobytu na švýcarské instituci. Uzávěrka pro předkládání projektů je v České republice každoročně 1. listopadu. Bližší informace
získáte z přiloženého dokumentu nebo na internetových stránkách: www.sciex.cz nebo www.sciex.ch.

Stipendia Nadace Mummertových - Německo
Pro studium technických, ekonomických, přírodovědných oborů a oborů týkajících se cestovního ruchu. Stipendia jsou určena pro výchovu
budoucích manažerů. Příhlášky je možno podávat v termínu od 1. září - 1. listopadu 2011. Více informací na
http://www.mummertstiftung.de

