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Príspevky na návštevné pobyty vedcov, vysokoškolských pedagógov, odborníkov, kultúrnych 
osobností a pracovníkov v oblasti kultúry z položky 2619/7.  
 
 
NÁVOD NA PODANIE ŽIADOSTI PRE ZAHRANIČNÝCH UCHÁDZAČOV 
 
Kto môže požiadať o príspevok? 
Vedci, vysokoškolskí pedagógovia, odborní pracovníci, kultúrne osobnosti a pracovníci v oblasti 
kultúry, ktorí dostali ponuku na návštevný pobyt na talianskych univerzitách alebo v kultúrnych 
inštitúciách rôzneho druhu, môžu požiadať MAECI (talianske Ministerstvo zahraničných vecí 
a medzinárodnej spolupráce) o paušálny príspevok na pokrytie čiastočných nákladov na pobyt. 
 
Komu treba odoslať žiadosť? 
Zahraniční uchádzači o príspevok pošlú žiadosť Talianskemu kultúrnemu inštitútu vo svojej krajine. 
Pokiaľ Taliansky kultúrny inštitút v danej krajine nesídli, žiadosť je potrebné zaslať na talianske 
veľvyslanectvo. 
 
Aké dokumenty  treba odovzdať spolu so žiadosťou? 
Žiadosť o príspevok môže byť odoslaná pred začatím pobytu alebo po jeho skončení. Musí obsahovať 
nasledujúce dokumenty: 
Príloha č. 1 Čestné prehlásenie (formulár v talianskom jazyku  - Dichiarazione sostitutiva di 
certificazione) 
Príloha č. 2 Pozývací list univerzity alebo kultúrnej inštitúcie, ktorá má byť hostiteľom v Taliansku 
Príloha č. 3 Akceptačný list zo strany pozývajúceho 
Príloha č. 4 Curriculum vitae 
Príloha č. 5 Kópia platného občianskeho preukazu alebo pasu 
Príloha č. 6 Poučenie o zaobchádzaní s osobnými údajmi a súhlas s ich spracovaním (v talianskom 
jazyku – Informativa sul trattamento dati) 
Príloha č. 7 Ďalšie dokumenty, ktoré môžu slúžiť k lepšiemu posúdeniu žiadosti 
 
Ako prebieha schvaľovanie žiadosti? 
Taliansky kultúrny inštitút zozbiera žiadosti a ku každej vydá súhlasné alebo zamietavé stanovisko: 

- schválené žiadosti budú zaslané príslušnej sekcii MAECI (ufficio VIII DGSP) 
- o zamietnutí žiadosti budú uchádzači písomne informovaní 

 
Kancelária 8 MAECI (Ufficio VIII della DGSP) posúdi žiadosti na základe odporúčania Talianskeho 
kultúrneho inštitútu: 

- Pokiaľ kompetentný úrad talianskeho ministerstva schváli podporné stanovisko Talianskeho 
kultúrneho inštitútu, oznámi mu to prostredníctvom intranetu a  ten bude následne 
informovať o výsledku konkrétneho uchádzača. 

- V prípade, že sa stanovisko DGSP nebude zhodovať s odporučením Talianskeho kultúrneho 
inštitútu, upovedomí ho prostredníctvom intranetu o tom, že žiadosť bola zamietnutá 
a Inštitút následne oznámi túto skutočnosť uchádzačovi. 

 
Aká je výška príspevku? 



Príspevok vo forme paušálnej sumy sa vypočítava nasledovne: 
- prvých šesť dní, 120€ na deň 
- sedem až osem dní, 93 € na deň 

Pokiaľ trvá návštevný pobyt dlhšie ako osem dní, na ďalšie dni sa finančný príspevok nevzťahuje. 
Poskytnutý príspevok pre jedného žiadateľa nemôže presiahnuť 906 €. Pri výpočte príspevku treba 
brať do úvahy iba počet dní, počas ktorých uchádzač realizuje kultúrne aktivity a výskum. Vzhľadom 
na celkový obnos peňazí z položky Cap. 2619/7 sa príslušný úrad MAECI môže rozhodnúť pre 
poskytnutie príspevku nižšieho, než je suma zodpovedajúca počtu dní určených v žiadosti.  
 
Do akej výšky môže siahať príspevok? 
Na rozdiel od predchádzajúcich rokov bude DGSP vyplácať príspevky prostredníctvom príslušných 
Talianskych kultúrnych inštitútov, ktorý poukáže sumu na účet uchádzača. 
 
Je potrebné napísať záverečnú správu? 
Áno, zahraniční uchádzači, ktorým bol poskytnutý príspevok, musia zaslať príslušnému Talianskemu 
kultúrnemu inštitútu záverečnú správu o svojom pobyte a činnosti v Taliansku a to do tridsiatich dní 
od skončenia svojho pobytu. Taliansky kultúrny inštitút následne odošle správy uchádzačov 
kompetentnému úradu talianskeho Ministerstva zahraničných vecí a medzinárodnej spolupráce.   
  
 


