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Medzinárodný vyšehradský fond
 medzinárodná organizácia so sídlom v
Bratislave,
založená
vládami
krajín
Vyšehradskej skupiny (ČR, MR, PR, SR)
 podpora rozvoja užšej spolupráce medzi
krajinami
V4
prostredníctvom
podpory
spoločných
kultúrnych,
vedeckých
a
vzdelávacích projektov, výmeny mládeže, cezhraničných projektov a podporou cestovného
ruchu.

GRANTY





Malé granty
Štandardné granty
Strategické granty
Višegrádsky grant pre univerzitné štúdia

Malé granty
 Max. časový rámec: 6 mesiacov
 Max. rozpočet : 6000.- Euro
 Finančný príspevok fondu: max. 80% celkových
nákladov
 Režijné náklady: max.15 %
 Účasť: min. 3 V4 krajiny
 Podporuje aktivity v oblastiach: kultúra, veda a
výskum, vzdelávanie, výmeny mladých ľudí,
cezhraničná spolupráca (min. 2 V4 krajiny), podpora
turizmu
 Deadlines: 1.marec, 1.jún, 1.september, 1.december

Štadardné granty
 Max. časový rámec: 12 mesiacov
 Min. rozpočet : 6001.- Euro
 Finančný príspevok fondu: max. 80% celkových
nákladov
 Režijné náklady: max.15 %
 Účasť: min. 3 V4 krajiny
 Podporuje aktivity v oblastiach: kultúra, veda a
výskum, vzdelávanie, výmeny mladých ľudí,
cezhraničná spolupráca (min. 2 V4 krajiny), podpora
turizmu
 Deadlines: 15.marec, 15.september,

Strategické granty
Časový rámec: 12 -36 mesiacov
Rozpočet: priemerne 40 000.- Euro
Finančný príspevok fondu: max. 70% celkových nákladov
Režijné náklady: max.15 %, tovary a služby : max. 7%
Účasť: všetky V4 krajiny
Projekty musí byť zamerané na priority stanovené pre
príslušný rok
 Priority 2016: Migration/Integration, Common Central
European Heritage, Regional Cooperation in the Field of
Security Policy
 Deadline: 15 apríl







Višegrádsky grant pre
univerzitné štúdia
 podpora pre
vytváranie univerzitných kurzov/študijných
programov zameraných na problematiku, ktorá sa úzko
dotýka krajín V4,
 cieľová skupina (v čase realizácie): doktorand, učiteľ vysokej
školy, výskumný pracovník,
 čiastka pridelená projektu je cca 10 000 EUR na vytvorenie
kurzu a 40 000 EUR na vytvorenie študijného programu,
ktorý je ukončený diplomom,

Višegrádsky grant pre
univerzitné štúdia
 grant je jednorázový príspevok pre katedry alebo fakulty,
ktoré predložia sylabus/študijný program a potvrdenie o
plánovanom dlhodobom zaradení predmetu/programu do
výučby na danej katedre/fakulte.
 Predmet/odbor sa môže učiť v akomkoľvek jazyku.
 V rámci predmetu sa musia zaistiť každý semester
prednášky
minimálne
od
dvoch
relevantných
hosťujúcich vyučujúcich z dvoch (ďalších) krajín V4.
 V rámci programu sa musia zaistiť každý semester
prednášky
minimálne
od
troch
relevantných
hosťujúcich vyučujúcich z troch (ďalších) krajín V4.
 Deadline: 10. november 2016

