Pravidla pro poskytování
Studijního stipendia Olomouckého kraje
I. Podmínky pro získání Studijního stipendia Olomouckého kraje
1. Žadatel o Studijní stipendium Olomouckého kraje (dále jen stipendium)
musí mít trvalé bydliště na území Olomouckého kraje.
2. Stipendium je určeno na podporu studia žáků středních škol a studentů
vyšších odborných škol a studentů vybraných studijních oborů vysokých
škol (viz Seznam studijních oborů vysokých škol určených k podpoře pro
rok 2015) v zahraničí po dobu nejméně jednoho měsíce.
3. O stipendium lze žádat i opakovaně na základě podání nové žádosti.
Celková délka období, po které stipendium bylo respektive bude žadateli
vypláceno (v případě jeho opětovného přiznání), však může ve svém
součtu činit u studentů vyšších odborných a vysokých škol maximálně
6 kalendářních měsíců studia v zahraničí, u žáků středních škol maximálně
10 kalendářních měsíců studia v zahraničí.
4. Žadatel o stipendium musí být:
a) žákem denního studia na některé ze středních škol na území
Olomouckého kraje (žadatelé z víceletých gymnázií musí mít
dokončenou povinnou školní docházku);
b) studentem denního studia na některé z vyšších odborných škol
na území Olomouckého kraje;
c) studentem bakalářského či
na vysoké škole na území ČR.
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5. Žadatelé o stipendium z řad studentů vyšších odborných škol musí být
v době realizace studijního pobytu v zahraničí i nadále studenty domovské
školy na území Olomouckého kraje. Žadatelé o stipendium z řad studentů
vysokých škol musí být v době realizace studijního pobytu v zahraničí
i nadále studenty domovské vysoké školy na území ČR. Žadatelé
o stipendium z řad žáků středních škol, kteří jsou v průběhu realizace
studijního pobytu v zahraničí nuceni přerušit studium na své domovské
škole, musí po návratu ze studijního pobytu zpět do ČR pokračovat
ve studiu na domovské škole na území Olomouckého kraje. Tuto
skutečnost jsou tito povinni prokazatelně doložit formou předložení
aktuálního potvrzení o studiu na dané škole.
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7. Stipendium může být poskytnuto na základě výběru žákům a studentům,
kteří dosahují během studia na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole
vynikajících studijních výsledků. Studijní průměr žadatele za období
školního/akademického roku 2013/2014 nesmí překročit hranici
1,60 u žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol
a 1,80 u studentů vysokých škol.
8. Stipendium pro jednoho studenta je stanoveno ve výši maximálně
3 500 Kč za každý celý kalendářní měsíc studia v zahraničí. V případě,
že studium bude v řádném termínu zahájeno či ukončeno v průběhu
kalendářního měsíce, stanovuje se výše stipendia za první a poslední
kalendářní měsíc studijního pobytu dle počtu dnů prvního
a posledního kalendářního měsíce strávených studiem v zahraničí,
a to následovně: 1 až 7 dnů nulové stipendium; 8 až 20 dnů polovina
měsíčního stipendia; 21 až 30 dnů celé měsíční stipendium. Řádný
termín studijního pobytu je uveden žadatelem ve formuláři žádosti a je
průkazně doložen ze strany žadatele předložením dokladu o předběžném
přijetí ke studiu na škole v zahraničí (tzv. akceptačního dopisu)
s vyznačeným termínem počátku a konce studijního pobytu.
9. Studijním pobytem se pro účely stipendia rozumí období příslušného
školního roku, semestru, akademického roku apod., a to včetně
zkouškového období. Do doby studijního pobytu se nezapočítává období
návštěvy přípravného jazykového kurzu před zahájením vlastního
studijního pobytu, adaptačního kurzu (tzv. Orientation Week) apod.
10. Stipendium je určeno na úhradu nákladů vzniklých ve spojitosti se studiem
na škole v zahraničí.
11. Na zařazení do stipendijního programu Olomouckého kraje není právní
nárok.
12. Stipendium lze udělit pouze na studium v zahraničí zahájené v průběhu
kalendářního roku 2015.
13. O výjimkách z těchto pravidel v odůvodněných případech rozhodne Rada
Olomouckého kraje.

II. Žádost o Studijní stipendium Olomouckého kraje
1. Formulář žádosti o Studijní stipendium Olomouckého kraje je zveřejněn
na internetových stránkách Olomouckého kraje www.kr-olomoucky.cz/
Příspěvky, granty a dotace/ Krajské příspěvky a dotace/ Studijní
stipendium Olomouckého kraje.

2. Žáci/Studenti žádající o stipendium k vyplněnému formuláři žádosti přiloží:
a) doklad o trvalém bydlišti na území Olomouckého kraje (předložení
občanského průkazu při osobním podání žádosti žadatelem/předložení
oboustranné kopie občanského průkazu žadatele doplněné o signované
čestné prohlášení o shodě kopie s originálem dokumentu při jiné formě
podání žádosti);
b) aktuální potvrzení o studiu, které vydá příslušná střední, vyšší
odborná nebo vysoká škola v ČR;
c) doklad prokazující studijní průměr žadatele za školní/akademický rok
2013/2014 opatřený razítkem školy a podpisem statutárního
zástupce/pracovníka studijního oddělení školy (střední školy –
katalogový list; vyšší odborné školy – výkaz o studiu, prospěchová
karta; vysoké školy – zápisový list - přehled o vykonaných zkouškách,
transcript of record);
d) doporučení školy, na níž uchazeč o stipendium studuje, ke studiu
v zahraničí vystavené třídním učitelem žáka či ředitelem školy v případě
žadatelů z řad žáků středních škol, vysokoškolským pedagogem,
vedoucím diplomové práce, garantem oboru apod. v případě žadatelů
z řad studentů vyšších odborných škol a studentů vysokých škol;
e) doklad o předběžném přijetí ke studiu na škole v zahraničí (kopie
akceptačního dopisu) s vyznačeným termínem počátku a konce
studijního pobytu;
f) motivační dopis;
g) plná moc (nemusí být notářsky ověřena) – pouze v případě,
že je žádost o stipendium vyřizována jinou osobou pověřenou
žadatelem.

III. Postup při výběru stipendistů v roce 2015
1. Žádosti o stipendium se shromažďují na Odboru školství, mládeže
a tělovýchovy Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a,
779 11 Olomouc.
2. Kompletní žádost o poskytnutí stipendia včetně požadovaných příloh musí
být fyzicky (poštou či osobně), elektronicky se zaručeným elektronickým
podpisem nebo datovou schránkou doručeny na podatelnu KÚOK v rámci
I. kola přijímání žádostí do 27. února 2015 do 14:00, v rámci II. kola
přijímání žádostí nejpozději do 2. července 2015 do 14:00. Rozhodující
je záznam o doručení.

Kontaktní údaje pro doručení žádosti:
Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Oddělení krajského vzdělávání
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc
posta@kr-olomoucky.cz
ID datové schránky: qiabfmf
3. Žadatel může podat žádost o stipendium v rámci příslušného kola přijímání
žádostí pouze před svým odjezdem na studijní pobyt či v jeho průběhu;
zpětné podání žádosti o stipendium až po návratu ze studijního pobytu
v zahraničí zpět do ČR není přípustné.
4. Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Olomouckého
kraje posoudí úplnost všech obdržených žádostí a předloží je k projednání
komisi jmenované Radou Olomouckého kraje.
5. Při výběru uchazečů budou komisí zohledněny:
a) úplnost žádosti v souladu s Pravidly pro poskytování Studijního
stipendia Olomouckého kraje;
b) studijní výsledky uchazeče;
c) studijní obor uchazeče (viz Seznam studijních oborů vysokých škol
určených k podpoře pro rok 2015 v případě žadatelů z řad studentů
vysokých škol);
d) přínos pro Olomoucký kraj;
e) motivační dopis;
f) místo studia uchazeče – upřednostňovány budou kvalitní žádosti
uchazečů, kteří hodlají realizovat studijní pobyt na území některého
z partnerských regionů Olomouckého kraje.
6. Seznam žadatelů vybraných komisí bude předložen s doporučujícím
stanoviskem k přiznání stipendia Radě Olomouckého kraje ke schválení.
7. Po projednání Radou Olomouckého kraje budou žadatelé následně
informováni o svém zařazení/nezařazení do stipendijního programu.
8. Stipendium bude poskytnuto na základě smlouvy uzavřené mezi
Olomouckým krajem a úspěšným žadatelem, která se řídí občanským
zákoníkem, na bankovní účet uvedený žadatelem ve formuláři žádosti
do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Tímto bankovním účtem nemůže být
účet s termínovaným vkladem či účet vedený v cizí měně.

9. Právo na poskytnutí stipendia vzniká pouze za předpokladu existence
platné a účinné smlouvy o poskytnutí stipendia.

IV. Zánik práva na Studijní stipendium Olomouckého kraje a vrácení Studijního
stipendia Olomouckého kraje
1. Zánik práva na stipendium a jeho vrácení:
a) právo na stipendium či jeho poměrnou část zaniká v případě
nenastoupení na studijní pobyt, přerušení nebo nedokončení studijního
pobytu, na který bylo stipendium poskytnuto. O takové skutečnosti
je student povinen neprodleně informovat Odbor školství, mládeže a
tělovýchovy Krajského úřadu Olomouckého kraje;
b) právo na stipendium zaniká v případě porušení pravidel smlouvy
uzavřené mezi Olomouckým krajem a studentem.

Veškeré zaslané žádosti a materiály se jednotlivým žadatelům nevracejí.

V Olomouci dne 4. prosince 2014

Schválila Rada Olomouckého kraje
Platnost od: 12. 12. 2014
Platnost do: příští úpravy

