Přehled základních grantových možností pro studenty doktorského
studia DIFA JAMU
Granty udělované JAMU
Specifický vysokoškolský výzkum DIFA JAMU





Podpora základního výzkumu i uměleckého výzkumu (artistic research)
Určen studentům doktorského a magisterského stupně studia
Vyhlášení soutěže je každý rok v prosinci
Více informací zde: http://difa.jamu.cz/veda-a-vyzkum/specificky-vyzkum-difa-jamustudentska-grantova-soutez.html

Fond rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU




Podpora tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací a umělecké činnosti JAMU
Vyhlášení soutěže je každý rok v červnu
Více informací zde: http://www.jamu.cz/fond-rozvoje/

Grant Rudolfa Firkušného




Uděluje rektor na podporu zahraničního pobytu studenta JAMU
Žádosti lze podávat kdykoli v průběhu roku
Více informací ZDE

Výzkumné granty
Grantová agentura České republiky (GAČR)



Podpora základního výzkumu
Více informací zde: https://gacr.cz/

Technologická agentura České republiky (TAČR)



Podpora aplikovaného výzkumu
Více informací zde: https://www.tacr.cz/

Ministerstvo kultury ČR



Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity
Více informací zde: https://www.mkcr.cz/vyzkumne-programy-ministerstva-kultury-856.html

Umělecké granty
Databáze grantů na webu Divadlo.cz



Průběžně aktualizovaný přehled vyhlašovaných grantů v oblasti divadla a umění
Dostupné zde: http://www.divadlo.cz/kalendar/1/typ/grant#p1

Ministerstvo kultury



Velké množství grantů na podporu profesionální i neprofesionálního umění, tvůrčí a studijní
stipendia
Více informací zde: https://www.mkcr.cz/dotacni-okruhy-1137.html

Divadelní grant DILIA



Podpora činoherních inscenačních projektů studentů uměleckých škol a filozofických fakult s
důrazem na současnou českou i zahraniční dramatiku a původní tvorbu
Více informací zde: http://www.dilia.cz/index.php/component/k2/item/9233divadeln%C3%AD-grant-dilia

Nadace Český literární fond



Podpora tvůrčí činnosti a nekomerčních projektů v oblasti literatury, vědy, divadla, filmu,
rozhlasu, televize a novinářství
Více informací zde: http://www.nclf.cz/cz/system-podpor.html

Nadace Život umělce



Podpora hudebních, divadelních a tanečních projektů, soutěží a festivalů
Více informací zde: http://www.nadace-zivot-umelce.cz/

Kulturní granty města Brna



Podpora projektů všech druhů umění
Více informací zde: https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-socialnekulturni-a-dopravy/odbor-kultury/dotace/

Kulturní granty Jihomoravského kraje



Podpora divadelních, tanečních a hudební projektů realizovaných na území Jihomoravského
kraje nebo projektů, jejichž realizace je či bude pro Jihomoravský kraj přínosem
Více informací zde: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/

Mezinárodní visegrádský fond



Podpora projektů spolupráce partnerů ze zemí visegrádského regionu a uměleckých rezidencí
v těchto zemích
Více informací zde: http://visegradfund.org/grants/

Hlávkova nadace



Nadační příspěvky ve formě stipendií výjimečným jednotlivcům (nikoli institucím nebo
kolektivům), a to ve formě cestovního, vědeckého nebo uměleckého stipendia
Více informací zde: http://www.hlavkovanadace.cz/

Zahraniční pobyty
PRACOVNÍ STÁŽE V ZAHRANIČÍ
Databáze pro vyhledání pracovních stáží:








Různé země: http://leonet.globalplacement.com/
Různé země: http://www.staze.cz/
Velká Británie http://www.placement-uk.com/ či http://www.artsjobs.org.uk/
Německo http://www.praktikum.de/
Francie http://www.cidj.asso.fr/
AIESEC http://aiesec.cz/studenti/
European Association of Erasmus Coordinators (EAEC)




http://www.eaec.eu.com/?action=database - http://www.eaec.eu.com/index.php?id=32
Databáze pracovních stáží v Evropě - NAEP Partner Search:
http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=61&
Databáze záv. zpráv ze studijních pobytů/pracovních stáží studentů českých VŠ v rámci
Erasmu: http://erasmus-databaze.naep.cz/modules/erasmus/

STUDIJNÍ A VÝZKUMNÉ POBYTY V ZAHRANIČÍ
Databáze pro vyhledávání stipendií:
 Databáze stipendií do různých zemí světa:
http://scholarship-positions.com/
 Art&Education
Informační portál zaměřený na oblast výtvarného umění a vzdělávání. Šíří informace o výstavách
současného umění, publikacích, sympoziích a volných akademických místech.
http://artandeducation.net
 EAIE - European Association for International Education
Evropská asociace pro mezinárodní vzdělávání je nevládní organizací podporující a stimulující
mezinárodní aspekt vyššího vzdělání v Evropě formou evropské i globální mobility s více než 1 800
individuálními členy. Pomáhá v navazování kontaktů. Na jejím webu je databáze vzdělávacích
asociací, sítí, nadací a programů, včetně možnosti vyhledávání partnerů.
www.eaie.org

Stipendia do jednotlivých zemí:
CELÝ SVĚT
 DŮM ZAHRANIČNÍCH SPOLUPRÁCE (DZS)
Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv, jiná stipendia a další nabídky do
zahraničí. Stipendia AKTION (Rakousko), CEEPUS (střední Evropa a Balkán), studium krajanů a cizinců
v ČR
http://www.dzs.cz/

USA
 FULBRIGHTOVA KOMISE
www.fulbright.cz

STŘEDNÍ EVROPA
 CEEPUS - Central European Exchange Programme for University Studies
Středoevropský výměnný univerzitní program - věkový limit 35 let. Jde o výměnu studentů mezi
střední a východní Evropou. Do programu CEEPUS jsou zapojeny Albánie, Bulharsko, Česká republika,
Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko a

Černá Hora a částečně i Bosna a Herzegovina. Délka je u doktorského studia 21 dní až 10 měsíců a je
třeba se hlásit přes svou domovskou univerzitu, tedy být studentem některé české vysoké školy.
http://www.dzs.cz/cz/ceepus/

ZEMĚ V4 A BALKÁN
 VISEGRAD FUND
Stipendia a residenční pobyty v zemích střední Evropy a Balkánu
http://visegradfund.org/home/
 Visegrad Artist Residency Programme (VARP)
www.visegradfund.org/residence.html
 Visegrad Scholarship Programme
www.visegradfund.org/scholarships.html
NĚMECKO/RAKOUSKO
 DAAD
Studia a výzkumu v Německu, programy na podporu a stipendia DAAD
http://www.daad.cz/
 GFPS – CZ
Stipendia do Německa
http://gfps.cz/
 Program Copernicus
Stipendia do Německa
http://www.copernicus-stipendium.de/
 AKTION
Stipendia na studijní a vědecké pobyty v Rakousku a k účasti na letních jazykových a
odborných školách
http://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakousko/
 Carl Friedrich Goerdeler-Kolleg
Devítiměsíční vzdělávací a pracovní stipendijní pobyty v SRN pro mladé řídící pracovníky z veřejného
sektoru (neziskový sektor, veřejná správa, příspěvkové organizace a další organizace, které vykonávají
společensky důležité úkoly).
www.goerdeler-kolleg.de
 Česko-německý fond budoucnosti
Fond poskytuje studijní stipendia umožňující absolvovat studijní pobyt na vysokých školách v SRN.
Stipendijní pobyt je desetiměsíční, v průběhu stipendijního pobytu mají stipendisté pracovat na
projektu s česko-německou tematikou.
www.fondbudoucnosti.cz

 Tandem - Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže
Podporuje mládež, učitele a pracovníky s mládeží, kteří mají zájem o kontakty se sousední zemí;
podněcuje výměnné projekty a napomáhá zainteresovaným institucím (školám, sdružením,
mládežnickým iniciativám či jiným organizacím) při prohlubování a zprostředkovávání kontaktů.
www.tandem.adam.cz
 Goethe-Institut
Institut nabízí Guest Programme pro divadelníky do 40 let (režiséry, scénografy, choreografy a
asistenty); přednost mají uchazeči mj. ze střední a východní Evropy. Pobyty v německých divadlech
mají většinou délku tří měsíců, nicméně mohou být i delší. V rámci Visitors Programme jsou do SRN
zvány význačné osoby z kulturní sféry, které
po dobu dvou až tří týdnů navštěvují příslušné německé organizace.
www.goethe.de
 Deutsches Kulturforum östliches Europa
Německé kulturní fórum střední a východní Evropy podporuje mladé umělce prostřednictvím
stipendií.
www.kulturforum.info
 Rakousko - databáze stipendií a výzkumných grantů v Rakousku
www.grants.at

NORSKO
Projekty spolupráce i individuální mobility do Norska v rámci fondů EHP a Norských fondů
http://www.dzs.cz/cz/norske-fondy-a-fondy-ehp/

POLSKO
 Česko-polské fórum
Podpora projektů předložených NNO a dalšími subjekty (např. školy) v oblasti česko-polské
spolupráce. Výzvy vyhlašuje Ministerstvo zahraničních věcí ČR.
www.mzv.cz/cesko-polske_forum

FRANCIE
 Vládní stipendia
Stipendia pro studenty, stipendia „Umění a kultura", stáže pro studenty ve Francii
http://www.france.cz/spip.php?rubrique134
 ONDA
V rámci své činnosti poskytuje Office National de Diffusion Artistique (ONDA) - iniciativa
francouzského ministerstva kultury mající za cíl podporovat mezinárodní spolupráci prostřednictvím
podpory zahraničních produkcí při jejich turné po Francii - finanční podporu tak lze získat např. na
dopravu.
www.onda-international.com

HOLANDSKO
 Foreign Visitors Programme
V rámci programu pro zahraniční návštěvníky nabízí nizozemská Stichting Internationale Culturele
Activiteiten (SICA) uměleckým profesionálům včetně novinářů ze zahraničí možnost pokrýt část
nákladů spojených s návštěvou Nizozemí. Pro návštěvníky je ve spolupráci s konkrétním umělcem či
umělkyní zajištěn celkový program pobytu.
www.sica.nl

ISLAND
 STIPENDIA SNORRI STURLUSONA
http://www.arnastofnun.is/page/as2012_forsida_en

KANADA
 Studium v Kanadě
http://www.canadainternational.gc.ca/czech-tcheque/study-etudie/index.aspx?lang=ces

JAPONSKO
 Japan´s AiR
Portál zaměřený na rezidenční pobyty v Japonsku. Součástí portálu je i obsáhlý seznam rezidenčních
programů z celého světa.
http://www.jpf.go.jp/e/index.html
 PROGRAM VULCANUS
http://www.eu-japan.eu

INDONÉSIE
 DARMASISWA PROGRAM
Stipendia do Indonésie
http://www.indonesia.cz/

MOBILITA V OBLASTI UMĚNÍ
 Fellowships Programme
V rámci tohoto programu UNESCO lze získat podporu v podobě cestovních grantů; program není
určen pouze pro kulturní oblast.
http://portal.unesco.org

 On the move
Portál pro kulturní mobilitu
http://on-the-move.org/
 STEP Beyond
Program poskytuje stipendia umělcům, ale i dalším pracovníkům v oblasti kultury. Podporu lze získat
na cestu do evropských zemí, Ázerbájdžánu, Arménie a Gruzie. Program je financován Evropskou
kulturní nadací (European Cultural Foundation, ECF), která spravuje i další granty a programy
mezinárodní spolupráce.
www.eurocult.org
 Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund
Stipendia pro studenty posledního ročníku magisterského studia a především studentům
postgraduálního studia ve společenskovědních oborech. Granty se udělují na pobyty s délkou 1-6
měsíců.
www.sylff.org
 Pro Helvetia
Varšavská pobočka (s působností na Ukrajině, v Litvě, Lotyšsku, Estonsku, Maďarsku, Slovensku a
Česku) nabízí umělcům a obecně pracovníkům v kultuře rezidenční pobyty ve Švýcarsku, Polsku nebo
Lotyšsku; délka pobytu od tří týdnů do šesti měsíců.
www.prohelvetia.pl
 Moving Words
Projekt nadace Pro Helvetia poskytuje stipendia překladatelům pro práci na překladu švýcarského
autora nebo podporuje jejich účast na překladatelském workshopu (obé ve Švýcarsku).
www.prohelvetia.ch
 Fonds Roberto Cimetta
Fond podporuje pobyty umělců, techniků a dalších kulturních pracovníků v oblasti performing arts,
vizuálních umění, filmu a nových médií. Projekty žadatelů z členských zemí EU musí mít silnou vazbu
na středomořský region.
www.cimettafund.org
 Pépinières européennes pour jeunes artistes
Organizace podporuje mobilitu mladých umělců (od 18 do 35 let) v několika svých programech (např.
MAP); rezidence jsou určeny pro vizuální umělce, scénické umělce a umělce pracující s více obory;
českým partnerem v činnosti organizace je Mezinárodní centrum pro umění a nové technologie
(CIANT).
http://pepinieres.ciant.cz/index.php/cz/
 CEC ArtsLink
Organizace nabízí pětitýdenní rezidenční pobyty v neziskových uměleckých organizacích v USA rezidenční pobyty jsou určeny umělcům (zaměření se mění s každou výzvou) a kulturním manažerům.
Podpora je rovněž nabízena v rámci programu Nezávislé projekty (Independent Projects), a to pro
umělce zamýšlející pořádat projekty v USA.
www.cecartslink.org
 TCG/ITI Travel Grants
Theatre Communications Group/International Theatre Institute nabízí cestovní stipendia ve výši 3
500 USD, jejichž účelem je podporovat kulturní výměnu a uměleckou spolupráci mezi divadelníky v

USA a mj. Českou republikou; podpora je určena umělcům, manažerům a pedagogům.
www.tcg.org
 Franklin Furnace Fund
Fond uděluje stipendia ve výši od 2 000 do 10 000 USD začínajícím umělcům z oblasti performing arts
(scénická umění), aby mohli tvořit v New Yorku.
www.franklinfurnace.org
 Marshall Memorial Fellowship
Stipendium uděluje americký German Marshall Fund; je určeno mladým talentovaným a zkušeným
pracovníkům mj. z oblasti kultury, kteří se během třítýdenní stáže v USA seznámí s řadou významných
osob v oboru.
www.gmfus.org
 Researchers in Residence
Program Daniel Langlois Foundation for Art, Science and Technology nabízí dvou- až tříměsíční
rezidence pro umělce, historiky umění, kurátory, kritiky a další vědce. Uchazeči musí být doktorandy,
absolventy doktorandského studia nebo musí prokázat dostatečnou míru zkušeností z mezinárodní
úrovně. Stipendisti obdrží 5 000 CND a max. 10 000 CND na pokrytí výloh spojených s výzkumem.
www.fondation-langlois.org
 DanceWeb
Pětitýdenní rezidence pro tanečníky a choreografy, které se konají v rámci festivalu ImPuls- Tanz
pravidelně v červenci/srpnu.
http://www.lifelongburning.eu/projects/prix_jardin_deurope.html
 Aerowaves
Aerowaves poskytují granty zaměřené na taneční skupiny a mladé choreografy, kteří během své
kariéry neměli dosud mnoho příležitostí vystupovat v zahraničí.
www.aerowaves.org
 CEI - Central European Initiative
Středoevropská iniciativa podporuje projekty v oblasti mezikulturního dialogu (podpora je mj.
poskytována kulturní přeshraniční spolupráci včetně mobility jednotlivců a skupin).
www.ceinet.org
 Robert Bosch Stiftung
Nadace Roberta Bosche spravuje několik programů na podporu mobility:
o Grenzgänger
Program je určen pro zájemce, kteří chtějí zviditelnit (v zahraničí a v SRN) nějaké závažné téma z
oblasti střední a východní Evropy. Poznatky, které jsou získány během prací na projektu, mohou mít
výstup v podobě publikace, dokumentárního filmu či rozhlasového pořadu. Ročně je uděleno cca 2025 stipendií.
www.bosch-stiftung.de
o Kulturmanager aus Mittel- und Osteuropa
Program, v jehož rámci jsou uchazeči po dobu jednoho roku vzděláváni v kulturním managementu stipendisté pracují po celém Německu (s výjimkou Berlína) v institucích, které mají zkušenosti s
mezinárodní spoluprací v oblasti umění a kultury a chtějí prohloubit své kontakty se střední a
východní Evropou.
www.moe-kulturmanager.de - http://kulturmanager.bosch-stiftung.de

 Nadace pro současné umění Praha
Nadace uděluje zahraniční pobytová stipendia pro výtvarné umělce a kurátory.
www.fcca.cz

NADACE A DALŠÍ INSTITUCE POSKYTUJÍCÍ STIPENDIA NA ZAHRANIČNÍ STUDIJNÍ A VÝZKUMNÉ
POBYTY:
 NADACE DAGMAR A VÁCLAVA HAVLOVÝCH - VIZE 97
Stipendia pro mimořádně talentované studenty na studium v zahraničí
http://www.vize.cz
 NADACE Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových
Pro podporu vědy, kultury a umění. V rámci tohoto programu uděluje nadace také cestovní a
pobytová stipendia do zahraničí
http://www.hlavkovanadace.cz/
 OPEN SOCIETY FUND PRAHA
Doplňková stipendia pro studium na univerzitách v zemích EU nebo mimo Evropu pro studenty
magisterských nebo doktorandských studi
http://www.osf.cz/
 NADACE PRO ROZVOJ VZDĚLÁNÍ
Doplňková stipendia pro krátkodobé studium v zahraničí (pro studenty bakalářského a magisterského
stupně): http://www.nadaceprovzdelani.cz/
 Nadace Zdeňka Bakaly
Stipendia zejména pro studenty studující na prestižních univerzitách především v USA a Velké Británii
(hlavně pro studenty bakalářského a magisterského stupně): http://www.nadacezb.cz/
 Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových
Stipendia na magisterské studium na nejlepších světových univerzitách pro studenty především
technických oborů, přírodních věd, ekonomie, historie a politologie.Stipendium může získat pouze
student s českým občanstvím
http://www.krsekfoundation.cz/
 Ministerstvo kultury ČR
Program poskytování příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely (tzv. stipendijní program).
Program zahrnuje oblast profesionálního umění - výtvarného umění, architektury, designu, užitých
umění, hudby, literatury, divadla a tance. Podpora je určena fyzickým osobám, zejména autorům
nebo výkonným umělcům, při tvorbě a vzniku autorských děl a uměleckých výkonů, ale také jiným
odborným pracovníkům při umělecké a odborné tvorbě nebo při získávání zkušeností a podkladů pro
další uměleckou, vědeckou a jinou odbornou činnost v oblasti kultury.
www.mkcr.cz
 Institut umění-Divadelní ústav
Institut umění vypisuje několikrát ročně výměnné rezidenční pobyty pro výtvarníky, scénografy,
hudebníky, tanečníky, literáty atd. Program rezidenčních pobytů spočívá v koordinaci a zajištění
recipročních pobytů umělců; Institut spolupracuje s organizacemi např.v Portugalsku či Mexiku.
Součástí programu jsou také tvůrčí rezidence v Egon Schiele Art Centru v Českém Krumlově, které

jsou zaměřeny na nastupující generaci výtvarných
umělců z ČR.
www.institutumeni.cz
 Nadace Český hudební fond
Nadace poskytuje příspěvky na náklady spojené s rozšířením odborných znalostí v zahraničí.
www.nchf.cz
 Nadace Český literární fond
Prostřednictvím cestovních (a pracovních) stipendií napomáhá vzniku nových uměleckých a
vědeckých projektů.
www.nclf.cz
Poslední aktualizace: 10. září 2016

