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• vznik fondu předchází vznik Visegrádské skupiny 
(CS+HU+PL v r. 1991 → CZ+HU+PL+SK od r. 1993) 

• vytvořen jako protipól spolupráce na vládní úrovni 

• zákl. princip: vládní finance → nevládní projekty 

• zákl. cíl: rozvoj občanské společnosti v regionu, podpora 
vnitřní koheze regionu V4 

• zaměření na sousedství mimo EU (od r. 2004): 
– Záp. Balkán (grant. a stipendijní programy) 

– Země „Východního partnerství“ (grant. a stipendijní programy, podpora 
kapacit také na úrovni státní správy) 

 

Mezinárodní visegrádský fond – základní údaje 



• jediná organizace v rámci spolupráce V4 

• mezinárodní organizace akreditovaná u MZV SR 

• rovná práva zemí V4: 
– rotující předsednictví (leden – prosince) 

(předsednictví ve skupině: červenec – červen) 

– rotující management (3 roky) 

– konsensus při rozhodování 

• rovné příspěvky zemí V4 (2 mil. €/rok) 

• vnější financování (NL, US, SE, CH…) 

• 2-členné vedení + 13-členný sekretariát 

 

Mezinárodní visegrádský fond – základní údaje 



• podpora společných regionálních projektů 

• upevňování vnitřní koheze regionu  
(propagace regionu a jeho možností) 

• fond jako nástroj zahraniční politiky zemí V4 (od r. 2004) 

– záp. Balkán, Východní partnerství (EaP) 

– partneři v EU i mimo EU 

• základní prostředky: grantové programy + “mobility” 
(stipendia, stáže, umělecké rezidence) 

Mezinárodní visegrádský fond – základní cíle 



Přehled programů 

Academic and Mobility Programs Grant Programs 

Visegrad Scholarship Program: Small Grants 

• Intra-Visegrad, In-Coming, Out-Going Standard Grants 

Visegrad Artist Residency Program (VARP): Visegrad Strategic Grants 

• VARP—Visual & Sound Arts Visegrad Strategic Conferences 

• VARP—Performing Arts Visegrad+ (Western Balkans) 

• Visegrad Literary Residency Program Visegrad 4 Eastern Partnership Program: 

• VARP in New York • Flagship Projects 

Visegrad University Studies Grants • V4EaP (Extended) Standard Grants 

Visegrad–Taiwan Scholarships • V4EaP Visegrad University Studies Grants 

Visegrad Scholarships at OSA IVF–NSC Taiwan Joint Research Projects 

Přehled programů (2014/2015) 



Academic and Mobility Programs Grant Programs 

Visegrad Scholarship Program: Small Grants 

• Intra-Visegrad, In-Coming, Out-Going Standard Grants 

Visegrad Artist Residency Program (VARP): Visegrad Strategic Grants 

• VARP—Visual & Sound Arts Visegrad Strategic Conferences 

• VARP—Performing Arts Visegrad+ (Western Balkans) 

• Visegrad Literary Residency Program Visegrad 4 Eastern Partnership Program: 

• VARP in New York • Flagship Projects 

Visegrad University Studies Grants • V4EaP (Extended) Standard Grants 

Visegrad–Taiwan Scholarships • V4EaP Visegrad University Studies Grants 

Visegrad Scholarships at OSA IVF–NSC Taiwan Joint Research Projects 

Přehled programů (2014/2015) – výběr 



Projektové kategorie: Malé/Standardní granty 

• kulturní spolupráce (47%) 

• vědecká výměna a výzkum (20%) 

• vzdělávání (15%) 

• výměny mládeže (10%) 

• přeshraniční spolupráce (7%) 

• propagace turistického ruchu (2%) 

 
 
 
 

100 % = 3.911 grantových projektů schválených v letech 2000–2013 



Small Grants 
(Malé granty) 

Standard Grants 
(Standardní granty) 

Strategic Grants 
(Strategické granty) 

Rozpočet < 6.000 € > 6.001 € 
(cca 13.000 € prům.) 

40.000 € 
(prům.) 

Max.  
podíl IVF 80 % 80 % 70 % 

Max. délka 
trvání 6 měs. 12 měs. 12–36 měs. 

Omezení 
hotovost.  50 % 30 % 20 % 

„Overheads“ 15 % 15 % 15 % 
(+ 7 % „tangible/intangible assets“) 

Výběr 50 prac. dní 60 prac. dní 50 prac. dní 

Uzávěrky 1/3, 1/6, 1/9, 1/12 15/3, 15/9 15/4 

Základní grantové programy 



• projekty mají “visegrádskou přidanou hodnotu” 

• zahrnují aktivní účast partnerů ze tří zemí V4* 

• grant pokrývá max. 80 % nákladů 
(tj. 70 % u Strat. grantů, ale i 100 % u Strateg. konferencí) 

• splátky v tranších 
(až 80 % projektových nákladů předem) 

• 15 % na provozní náklady („overheads“) 

• náklady dokumentovány kopiemi faktur a smluv 

• jeden projekt na žadatele*  
(partnerství možné ve více projektech) 

 

* Strateg. granty, Visegrad+ a projekty v rámci V4EaP jsou výjimky 

Základní grantové principy 



• většinu žadatelů tvoří NNO 

• základní a střední školy, VŠ a univerzity 

• obecní úřady, rozpočtové organizace 

• další veřejné organizace(muzea, galerie, spolky) 

• jednotlivci (fyzické osoby), soukromé společnosti 
 

• nikoliv ale organizace přímo uvedené ve státním rozpočtu 
(ministerstva, kulturní instituty, apod.) 
 

 

 

Kdo se může ucházet? 



• investice 
(s výjimkou 7 % u Strategických grantů) 

• nepřímé náklady (běžné provozní výdaje)  
a vnitřní náklady nad rámec 15 % režijních nákladů 

• smlouvy podle zákoníku práce 
(a související náklady, např. per diems) 

 

Jaké náklady nelze proplatit? 



• náklady na tisk 

• náklady na tvorbu webových stránek a on-line aplikací 

• nájmy prostor 

• honoráře expertům či umělcům 

• ubytování + catering 

• překlady a tlumočení 

• ocenění 

• náklady na reklamu a propagaci 

• kancelářské potřeby, atd. 

 

 

Jaké náklady lze proplatit? 



1. Nápad na projekt – rámcový rozsah, rozpočet… 

2. Hledání partnerů (CZ + min. 2, nejlépe 3): 

– http://visegradfind.visegradfund.org/  

3. Konzultace s IVF (telefonicky, e-mail): 

– www.visegradfund.org/contact  

4. Příprava přihlášky: 

– http://applications.visegradfund.org/  

5. Doplňky k přihlášce: 

– „letters of intent“ 

– identifikační doklady 

6. Odeslání na server + poštou 

 

Jak postupovat? 

http://visegradfind.visegradfund.org/
http://visegradfind.visegradfund.org/
http://www.visegradfund.org/contact
http://applications.visegradfund.org/


• nástroj pro individuální studijní a výzkumnou mobilitu 
• v rámci regionu V4 

• mezi regionem V4 a zeměmi západního Balkánu 

• mezi regionem V4 a zeměmi tzv. Východního partnerství (EaP) 

• podpora na Mgr. a post-Mgr. (PhD, postdoc) stupních 

• podpora studenta i přijímající školy (2.300 + 1.500 €/sem.) 

• bez věkového omezení (i „po škole“) 

• uzávěrka: 31. leden 

 

 

Visegrádská stipendia – základní údaje 



STUDENT/ŽADATEL: 

• dokončení min. 6 semestrů VŠ (Bc. či ekvivalent) 

• výběr přijímající školy (či ústavu AV), volba studijního 
oboru (v jakémkoliv jazyce) 

• vyžádání potvrzení o přijetí (acceptance letter) 

• vyplnění přihlášky (on-line) a její odeslání spolu s 
doprovodnými dokumenty (kopie diplomu, stud. plán, 
apod.) do 31. ledna (výsledky vyhlášeny v květnu) 

• může získat podporu 2.300 €/sem. + cestovní grant (200 €) 

 

Visegrádská stipendia – podmínky a postup 



PŘIJÍMACÍ INSTITUCE (ŠKOLA, ÚSTAV AKADEMIE VĚD): 

• může jí být jakákoliv akreditovaná veřejná či soukromá 
univerzita či VŠ, příp. ústav akademie 

• potvrdí studentovo přijetí (acceptance letter) a jeho/její 
studijní plán (Mgr./PhD) a seznam kurzů (pouze Mgr.) 

• při výběru studenta získává od IVF podporu 1.500 €/sem. 
(smlouvu uzavře s IVF zvlášť) 

 

 

Visegrádská stipendia – podmínky a postup 





100 % = 53.857.877 € 

Česká republika 
11.623.225 €  

(22%) 

Maďarsko 

11.374.091 €  
(21%) 

Polsko 

11.151.461 € 
(21%) 

Slovensko 

11.846.944 €  
(22%) 

Západní Balkán 

1.115.815 € 
(2%) 

Východní 
partnerství  

5.640.660 €  
(10%) 

další 
1.143.881 €  

(2%) 

Podpora podle zemí/regionů (2000–2013) 



100 % = 1.115.815 € (= 2 % celkových nákladů v letech 2000–2013) 

Albánie 
74.090 €  

(7%) 

Bosna a 
Hercegovina 

192.935 €  
(17%) 

Kosovo* 
28.700 € 

(3%) 

Makedonie 
122.300 €  

(11%) 

Černá Hora 
27.600 €  

(2%) 

Srbsko 

670.190 €  
(60%) 

* This designation is without prejudice to positions on status,  
and is in line with UNSC 1244 and the ICJ Opinion on the Kosovo 
Declaration of Independence. 

Země západního Balkánu (2000–2013) 



100 % = 5.613.160 € (= 10,42 % celkových nákladů v letech 2000–2013) 

Arménie 
321.300 € 

(6%) 

Ázerbájdžán 
87.400 € 

(1%) 

Bělorusko 

1.322.319 €  
(24%) 

Gruzie 

939.000 € 
(17%) 

Moldavsko 
173.300 €  

(3%) 

Ukrajina 
2.769.841 €  

(49%) 

Země Východního partnerství (2000–2013) 



• stabilní a viditelná součást spolupráce V4 

• silnější forma regionální spolupráce včetně spolupráce se 
sousedními regiony (záp. Balkán, země EaP) 

• dobrá propagace regionu v rámci/nad rámec EU  
(externí finanční podpora) 

• výsledky v číslech (k Q4 2014):  

– více než 4.500 grantových projektů 

– více než 2.500 “mobilit” (stipendií/rezidencí) 

– podpora celkem cca 60 millionů € 

Hlavní výsledky 







Díky za pozornost. 

György Varga 
E: varga@visegradfund.org  
 
/VisegradFund 
@visegradfund 

http://twitter.com/#!/visegradfund
mailto:sykora@visegradfund.org

