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Metodické pokyny k programu Podpora internacionalizace UK 

Platné od podzimního kola 2022-2 
 

Délka pobytu 

Program Podpora internacionalizace UK (dále jen program POINT) je jeden z podpůrných 

nástrojů financování aktivit nasměrovaných ke zvýšení úrovně internacionalizace UK. Cílem 

programu je podpora výjezdů krátkodobého charakteru v řádu dnů až tří týdnů. 

 

Pro studenty umožňuje program POINT financovat: 

 výjezd na letní školy (s výjimkou jazykových pobytů a letních jazykových škol), 

 krátkodobé neplacené odborné studentské stáže v maximální délce tří týdnů, 

 mezinárodní soutěže a mistrovství, 

 studentské konference s aktivní účastí, 

 jednání vztahující se k internacionalizaci aktivit univerzity. 

 

O finanční příspěvek může žádat student prezenční i distanční formy studia. 

 

Pro fakulty či další součásti UK přináší program možnosti získání podpory pro: 

 výjezdy akademických pracovníků a studentských zástupců fakulty na jednání v rámci 

mezinárodních univerzitních sítí, 

 krátkodobé výjezdy akademických pracovníků za účelem přípravy mezinárodních 

projektů, 

 podporu organizace mezinárodních letních škol nehospodářské povahy 

organizovaných fakultami či dalšími součástmi UK (v souladu s Rámcem pro státní 

podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01)). 

 

Žádost o příspěvek 

Každý žadatel může v daném kole podat pouze jednu žádost (týká se především aktivit 

Ai, Aii). Dvě a více žádostí jednoho žadatele nebudou podpořeny. V případě, že žadatel podá 

více žádostí o finanční podporu, vyhrazuje si expertní panel právo podpořit nejvýše jeden 

návrh mobility. 

 

Forma pobytu 

Program Podpora internacionalizace UK nepodporuje virtuální mobility. Finanční 

příspěvek lze získat jen na mobilitu fyzickou. 

 

Akademická mobilita (aktivita Aii) 

Akademickou mobilitu lze finančně podpořit za předpokladu, že pracovník vyjíždí se 

studentskými zástupci fakult. V takovém případě je vhodné odevzdat jednu žádost za celou 

vyjíždějící skupinu a vyčíslit celkové náklady. Vlastník takového projektu je pak odpovědný 

za administraci případných změn a odevzdání závěrečných dokumentů. 

 

Pobyty ukončené, stávající a budoucí 

Finanční prostředky z programu POINT se přidělují pouze na mobilitu budoucí. Pokud 

se výjezd do zahraničí už uskutečnil a byl ukončen, není možné ho zpětně podpořit. 

Pokud mobilita byla již zahájena, ale ještě nebyla v době zasedání expertního panelu 

ukončena, lze ji po zvážení expertním panelem podpořit. 
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Další finanční krytí pobytu 

Lze očekávat, že žadatel se bude pokoušet zajistit podporu i z jiných fin. zdrojů.  

Pokud bude žadatel čerpat finanční podporu z jiných zdrojů, aby svůj pobyt 

dofinancoval, je povinen tyto zdroje v žádosti o finanční příspěvek uvést (kolonka 

dofinancování). 

Finanční příspěvek z programu POINT a finanční podporu od Grantové agentury UK 

(GA UK) nelze pro danou mobilitu kombinovat. 

Žadatel je také povinen ověřit si, že finanční podpora z jiných finančních zdrojů 

současně umožňuje pobírat příspěvek z programu Podpora internacionalizace UK. 

 

Výše požadovaného příspěvku 

Maximální výše fin. podpory udělené na základě jedné žádosti v rámci aktivity Ai) 

a aktivity Aii) je zpravidla 50 000 Kč.  

Maximální výše fin. podpory udělené na základě jedné žádosti v rámci aktivity Bi) 

je zpravidla 200 000 Kč.  

Každá žádost o finanční příspěvek je posuzována individuálně. Přidělená podpora 

nemusí vždy pokrýt celkové náklady plánované aktivity, z toho důvodu jsou finanční 

prostředky programu POINT poskytovány jako příspěvky. 

Finanční příspěvek z programu POINT není nárokový. Při odevzdání žádosti do 

jarního či podzimního kola nelze předběžně počítat s tím, že nominovaný projekt bude 

podpořen, a to ani tehdy, splňuje-li všechny formální náležitosti. 

Pokud odevzdaná žádost nebyla finančně podpořena a žadateli přesto vznikly náklady 

spojené s úhradou cestovného či jiných položek, není možné požadovat kompenzace ze strany 

programu POINT. 

 

Formální podoba žádosti 

Žadatel je povinen dbát na formální stránku žádosti. Chybějící povinná příloha nebo 

nedostačující motivační dopis mohou být důvodem nepřidělení finanční podpory.  

Žadatel dbá na přesný popis harmonogramu a náplně pobytu, dále na přesnou 

formulaci cílů, přínosu a očekávaných výsledků. 

Ze studentských mobilit jsou preferovány ty s aktivní účastí během akce. Aktivní účast 

v rámci zahraniční mobility znamená aktivní výstup či zapojení do programu (např. 

přednáška, prezentace, účast v pracovním týmu prezentující UK apod.). Aktivní účast 

neznamená fyzickou mobilitu na místo konání akce. 

 

Termín podání žádostí o finanční příspěvek 

Univerzitní uzávěrky pro příjem žádostí o finanční podporu z programu POINT jsou 

každý kalendářní rok ve dnech 30. 4. (jarní kolo) a 30. 11. (podzimní kolo). Tyto termíny, 

které jsou zveřejňovány na webových univerzitních stránkách, jsou závazné a nelze je 

prodlužovat. 

Expertní panel posuzuje žádosti do 30 dnů od konce lhůty pro podávání žádostí (od 

univerzitní uzávěrky). Expertní panel si vyhrazuje právo vyžádat si od žadatele případná 

doplnění k původní žádosti. Finanční částky navržené expertním panelem schvaluje kolegium 

rektorky. Teprve poté jsou výsledky schvalovacího procesu a přidělené částky zveřejněny. 

Žádosti o změnu v podpořeném projektu 

Všechny žádosti evidované v IS Věda se po univerzitní uzávěrce daného kola považují 

ve svém znění za platné. 

V případě nutnosti může žadatel zaslat univerzitnímu referentovi sken podepsané 

žádosti o změnu, ve které vypíše požadavek a důvod vedoucí ke změně. Expertní panel však 

nemá povinnost k takové dodatečné žádosti o změnu přihlédnout a evidovaný projekt o 
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finanční podporu může být zamítnut. 

Přidělená finanční podpora je vázána na konkrétního žadatele, konkrétní projekt, 

cílovou zemi a termíny realizace. Přidělené finance nelze převádět ve prospěch jiného 

žadatele, který byl v rámci soutěžního kola neúspěšný. 

Případnou změnu (např. délku trvání, změnu termínu realizace) mobility, která byla 

podpořena z programu POINT, je vždy nutné konzultovat před plánovaným zahájením 

původní mobility. V případě, že řešitel neinformuje fakultu ani univerzitního referenta pro 

programu POINT včas, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější žádost o změnu nebude 

schválena. V takovém případě má žadatel povinnost přidělený příspěvek vrátit. 

 

Povinnosti po návratu ze zahraničního pobytu 

Každý řešitel, jehož projekt byl podpořen příspěvkem z programu Podpora 

internacionalizace UK, je po příjezdu povinen odevzdat závěrečné dokumenty. Požadované 

dokumenty se odevzdávají do dvou měsíců po ukončení pobytu a nahrávají se v elektronické 

podobě do projektu na záložku Závěrečná zpráva v aplikaci IS Věda. 

Vzorové formuláře závěrečné zprávy a vyúčtování jsou dostupné v Pravidlech u dané 

kategorie ke stažení.  

 

 


