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Program Akcia Rakúsko – Slovensko, 
spolupráca vo vede a vzdelávaní, 
je fi nancovaný Ministerstvom školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
a Spolkovým ministerstvom pre vzdelávanie, 
vedu a výskum Rakúskej republiky.

Čo je Akcia Rakúsko – Slovensko?
Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je bilaterálny
program na podporu spolupráce medzi Rakúskom a Slovenskom v oblasti 
vysokého školstva, vedy a výskumu. Akcia je fi nancovaná rovnakým 
dielom zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky a Spolkového ministerstva pre vzdelávanie, vedu a výskum 
Rakúskej republiky. Správnym orgánom Akcie je 10-členné grémium – päť 
členov grémia menuje minister školstva Slovenskej republiky a päť členov 
spolkový minister pre vzdelávanie, vedu a výskum Rakúskej republiky.

Z histórie programu
V máji 1992 podpísali ministri zodpovední za vysoké školstvo a vedu 
Dr. Erhard Busek a prof. Ján Pišút, DrSc., medzivládny program 
„Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní“ 
na roky 1992 – 1996. Na základe dosiahnutých výsledkov a obojstrannej 
spokojnosti rozhodli obe strany o pokračovaní v spolupráci v oblasti 
vzdelávania a vedy. Dňa 22. novembra 2001 štátny tajomník Ministerstva 
školstva SR Martin Fronc a rakúska veľvyslankyňa na Slovensku Gabriele 
Matznerová-Holzerová podpísali v Bratislave Protokol o pokračovaní 
Akcie Rakúsko – Slovensko na roky 2002 až 2007. Následne bol program 
predlžovaný už niekoľkokrát, naposledy na 5. zasadnutí Zmiešanej 
slovensko-rakúskej komisie v Bratislave v júni 2019, v rámci ktorého 
sa rozhodlo o pokračovaní spolupráce na programové obdobie 
od 1. januára 2020 do 31. decembra 2025.

Od začiatku existencie programu získalo štipendium vyše 1 800 študentov, 
vysokoškolských učiteľov a výskumníkov zo Slovenska a z Rakúska. Rovnako 
bolo podporených vyše 870 spoločných projektov medzi slovenskými 
a rakúskymi inštitúciami.

Projekty Akcie
I. Cielená projektová podpora Akcie

II. Podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie

Kancelária Akcie
Rakúsko – Slovensko

Kontaktné miesto 
Akcie Rakúsko – Slovensko 

v Rakúsku 



Na podporu projektov prostredníctvom Akcie Rakúsko – Slovensko 
treba nazerať ako na pomoc pri rozvíjaní a posilňovaní bilaterálnych 
– rakúsko-slovenských – partnerstiev v oblastiach vysokoškolského 
vzdelávania a výskumu. Aktivity v rámci podporených projektov majú 
predovšetkým trvalo zlepšiť bilaterálnu spoluprácu vysokých škôl, 
univerzít, ako aj akadémií vied, preto by pri projektoch mala byť nosnou 
rakúsko-slovenská spolupráca. Zapojenie partnerov z tretích krajín 
do projektov je možné, avšak ich účasť na projekte by mala predovšetkým 
podporovať, resp. posilniť bilaterálnu spoluprácu partnerov z Rakúska 
a zo Slovenska.

Oblasti projektovej podpory:

I. Cielená projektová podpora Akcie

Týmto druhom podpory chce Akcia stimulovať, resp. posilniť spoluprácu 
medzi oboma krajinami v dôležitých oblastiach vysokoškolského vzdelávania 
a výskumu, a tak vytvoriť príklady dobrej praxe. Podporené budú tiež 
dôležité aktivity v kultúrnej a jazykovej oblasti, ako aj výmena informácií 
medzi aktérmi vo vysokoškolskom vzdelávaní a výskumu oboch krajín.
Momentálne môžu byť podporené projekty z nasledujúcich oblastí (zo strany 
Riadiaceho grémia Akcie je možné doplnenie ďalších oblastí podpory):
 Organizácia rakúsko-slovenských letných jazykových kurzov 

(„Sommerkollegs“)
Podporuje sa organizácia bilaterálnych jazykových kurzov, v rámci 
ktorých by sa slovenskí študenti mali učiť po nemecky a rakúski študenti 
po slovensky. Voľnočasové aktivity treba organizovať tak, aby si študenti 
v čo najlepšej miere prakticky precvičovali vedomosti získané v rámci 
výučbovej časti. Očakáva sa vlastný príspevok od účastníkov (150 EUR), 
ktorý pokryje časť organizačných výdavkov letného jazykového kurzu. 
Z dôvodu príjmovej nerovnosti prispeje Akcia slovenským účastníkom 
sumou 50 EUR. 

 Organizácia rakúsko-slovenských školení
Podporuje sa organizovanie bilaterálnych školení alebo cyklov 
školení (ďalej uvádzané ako „školenia“) pre študentov a doktorandov. 
Školenia majú byť zamerané buď na zlepšenie odborných znalostí, 
alebo na zlepšenie zručností v oblasti „soft skills“ (ako napr. prezentačné 
a komunikačné zručnosti, projektový manažment a pod.) – prioritne však 
budú podporené také projekty, ktoré v sebe zahŕňajú oba komponenty 
(teda zlepšenie odborných znalostí a zároveň zlepšenie zručností 
v oblasti „soft skills“).

 Doktoráty pod dvojitým vedením
 Podporená bude spolupráca tímov doktorandov a ich školiteľov z Rakúska 

a zo Slovenska, pričom v centre záujmu má byť vedenie (školenie) jedného 
alebo viacerých doktorandov prostredníctvom minimálne jedného 
rakúskeho a jedného slovenského školiteľa. Týmto sa cieli na zvyšovanie 
vedeckej kvality mladých vedeckých pracovníkov, ktorí získajú podnety 
z rôznych vedeckých škôl, bližšie spoznajú a kriticky zhodnotia ich metódy, 
a tak na základe rôznych impulzov zlepšia svoju vedeckú prácu.

II. Podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie

V rámci tejto oblasti podpory si projektoví partneri zvolia témy a aktivity, 
ktoré potrebujú pre naplnenie svojich cieľov (tzv. „bottom-up“ prístup), 
pričom musia byť tieto projekty v súlade s cieľmi Akcie.

Oprávnenosť projektových partnerov
Pre posúdenie oprávnenosti projektových partnerov a pre podanie žiadosti je 
rozhodujúca príslušnosť k inštitúcii. Každé projektové konzorcium musí byť 
zložené z minimálne jedného projektového účastníka z Rakúska a jedného 
projektového účastníka zo Slovenska.

Dĺžka podpory
 pri projektoch typu „I. Cielená projektová podpora Akcie“ je maximálna 

možná dĺžka podpory 36 mesiacov. Pritom treba mať na zreteli, že počas 
trvania projektu je potrebné vždy po 12 mesiacoch predložiť priebežnú 
správu, na základe ktorej rozhodne Riadiace grémium o fi nancovaní 
na ďalších 12 mesiacov.

 pri projektoch typu „II. Podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie“ 
je maximálna dĺžka podpory 12 mesiacov.

Financovanie projektov
Pre fi nancovanie projektov platia nasledujúce limity:
 fi nančná podpora zo strany Akcie pri projektoch typu „I. Cielená 

projektová podpora Akcie“ môže byť maximálne 60  000  EUR počas celého 
projektu, maximálne však 20  000  EUR za rok (12 po sebe nasledujúcich 
mesiacov).

 Finančná podpora zo strany Akcie pri projektoch typu „II. Podpora 
iniciatívnych projektov v rámci Akcie“ môže byť maximálne 
6  000  EUR za rok (12 po sebe nasledujúcich mesiacov).

Projektová žiadosť a podanie žiadosti
Projektové žiadosti treba podať on-line na webstránke 
www.scholarships.at. Aby bolo možné podať projekt, je potrebné sa najprv 
zaregistrovať. Začiatok projektu treba plánovať najskôr štyri mesiace 
od termínu uzávierky, ku ktorému bol projekt podaný.

Termíny na predkladanie žiadostí
 projekty typu „I. Cielená projektová podpora Akcie“: 15. október
 projekty typu „II. Podpora iniciatívnych projektov v rámci 

Akcie“: 15. marec, 15. máj, 15. október

Projekty Akcie Rakúsko – Slovensko

Podávanie žiadostí o projektovú podporu prebieha cez 
www.scholarships.at

Bližšie informácie o projektoch Akcie Rakúsko – Slovensko na
www.aktion.saia.sk, www.grants.at

www.aktion.saia.sk | www.grants.at


