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Vznik Studijního fondu inicioval senátor Ivo Valenta.
Studijní fond je financován z platu a náhrad, které pobírá senátor Ivo Valenta v rámci výkonu své
funkce senátora Parlamentu České republiky. Tyto finanční prostředky jsou poukazovány kanceláří
Senátu přímo na samostatný účet Nadace SYNOT. Po krajských volbách jsou na tento účet
posílány i odměny za výkon funkce zastupitele Zlínského kraje. Od léta 2017 přispívá do tohoto
fondu svým senátorským platem také senátor František Čuba.
Cílem Studijního fondu je rozšířit možnosti studia v zahraničí studentům středních, vyšších
odborných škol a vysokých škol s trvalým bydlištěm na Slovácku a ve Zlínském kraji.

Studijní fond a podpora zahraničního studia
Studijní fond slouží k financování
a) krátkodobých studijních pobytů
b) dlouhodobých studijních pobytů do maximální výše podpory v délce jednoho akademického
roku
Pozn. Ze žádostí nejsou vyloučeni studenti, kteří se rozhodli absolvovat celé své vysokoškolské studium
v zahraničí (mohou si žádat o příspěvek na další semestr).

Příjem a vyhodnocení žádostí
Výzva k podávání žádosti je vždy vyhlašována na stránkách www.ivalenta.cz
Příspěvek ze Studijního fondu slouží k úhradě
- školného
- ubytování
- dopravy k zahájení a k ukončení studia
Hrazení dalších nákladů podléhá rozhodnutí výběrové komise.
Všechny náklady musí být řádně doloženy v závěrečném vyúčtování.
Znalost cizího jazyka v zemi studia je samozřejmostí.
Veškeré informace jsou zveřejňovány na www.ivalenta.cz.
Formuláře a veškeré informace jsou zveřejňovány na webových stránkách senátora Ivo Valenty
www.ivalenta.cz, Nadace SYNOT (www.nadacesynot.cz) nebo na vyžádání v regionální senátorské
kanceláři v Pasáži Slunce (Masarykovo nám. 155, Uherské Hradiště).
U žadatelů ze středních a vyšších odborných škol je povinnou součástí žádosti vyjádření
ředitelky/ředitele příslušné střední či vyšší odborné školy. U žadatelů vysokých škol (univerzit) je
povinnou součástí vyjádření děkanky/děkana příslušné fakulty nebo rektorky/ rektora vysoké školy,
není-li vysoká škola členěna na fakulty.

Dále je nutno doložit potvrzení o přijetí ke studiu na zahraniční škole. Žádat o příspěvek mohou i
studenti, kteří zatím toto potvrzení nemají. V případě kladného rozhodnutí komise mohou však
příspěvek čerpat až po doložení tohoto potvrzení.
Nepovinnými podklady pro rozhodování výběrové komise je doložení studijních výsledků, získaných
diplomů, certifikátů a ocenění apod.
Originál podepsanou žádost s povinnými přílohami v jednom vyhotovení doručte osobně nebo poštou
na níže uvedenou adresu ve stanoveném termínu:
KANCELÁŘ SENÁTORA IVO VALENTY
k rukám Ing. Radmily Knotové
Masarykovo nám. 155
686 01 Uherské Hradiště

Výše podpory
Studenti středních a vyšších odborných škol
Maximální částka na jednoho studenta může činit až 50. 000,- Kč.
Studenti vysokých škol
Maximální částka na jednoho studenta může činit až 100.000,- Kč.

Výběrová komise
Výběrová komise Studijního fondu je jmenována Nadací SYNOT.
Rozhodnutí výběrové komise je konečné. Výběrová komise je oprávněna žádost nepodpořit a není
povinna toto rozhodnutí zdůvodňovat.
Žadatelé budou informování o rozhodnutí výběrové komise e-mailem. S úspěšnými žadateli uzavře
Nadace Synot darovací smlouvu. Peníze jim budou poukázány až po řádném podpisu darovací smlouvy.
V případě neplnoletých studentů uzavře Nadace SYNOT darovací smlouvu s jejich zákonným zástupcem.
Předsedou výběrové komise je prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc.

Kontrolní mechanismus
Každý student po ukončení pobytu či stáže sestaví kontrolní zprávu o svém pobytu v zahraničí, která
bude sloužit k hodnocení a k publicitě (včetně několika fotek).
Nadaci SYNOT také každý student doručí vyúčtování příspěvku (formulář vyúčtování obdrží společně
s darovací smlouvou – náhled formuláře naleznete v dokumentech na www.ivalenta.cz). Všechny
náklady musí být řádně doloženy (u platby na fakturu či dle smlouvy musí být doložen výpis z účtu, při
platbě v hotovosti účtenka a pokladní doklad o platbě hotovosti). Doložené náklady se musí v součtu
rovnat nebo převyšovat částku obdrženého příspěvku.

Předčasné ukončení nebo přerušení studia musí být předem se souhlasem projednáno s poskytovatelem
příspěvku. Odpovídající část nevyčerpaného příspěvku je student povinen vrátit.
V případě, že student nevyčerpá přidělený finanční příspěvek v souladu s posláním studia nebo v
souladu se smlouvou, je povinen nevyčerpané prostředky vrátit.

