
 

 

 

 

 
       



Korzenie „Wyszehradu” 
• Wspólne dziedzictwo historyczne, 

kulturalne i religijne 
 (spotkanie królów Czech, Polski i Węgier w 1335 r. w 

Visegradzie, wspólne doświadczenia historyczne, 
wspólne dziedzictwo kulturalne i religijne) 

 
• Bliskość geograficzna 

(skrzyżowanie dróg Wschód-Zachód, Północ-
Południe) 
 

• Podobne doświadczenia XX wieku 
(dążenie do wolności: 1956, 1968, 1980, 1989; 
transformacja społeczno-ekonomiczna, podobne 
przemiany infrastruktury, itp.) 
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CZ + HU + PL + SK = V4 
• V4 jako platforma konsultacji 

Regularne spotkania na różnych poziomach. 

• Wspólne osiągnięcia 
Członkostwo w UE, NATO; wspólne stanowisko wobec EU; 
Schengen; współpraca z Beneluxem, itp. 

• Wyzwania 
Tworzenie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Polityki 
Bezpieczeństwa UE oraz Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, 
bezpieczeństwo energetyczne, Partnerstwo Wschodnie, itp.  

• Wspólne doświadczenia jako know-
how 
Podobny poziom rozwoju społecznego i ekonomicznego oraz 
doświadczenie walki o wolność i transformacji jako nasze 
know-how 
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Podstawowe informacje o IVF: 
• Jedyna wspólna instytucja Grupy V4 
• Utworzona w 2000 roku z siedzibą  

w Bratysławie (Sekretariat) 
• Do tej pory wsparła cca: 
   3 700 projektów,  
   1 400 stypendiów, 
   150 rezydencji artystycznych 
Na łączną kwotę ok. 47 mln. € 
 
• Budżet roczny: 7 000 000 € (1,75 mln każdy kraj) 
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Obszary wspierania 
projektów: 

• Współpraca kulturalna (cca 35%) 

• Współpraca i badania naukowe (cca 24%) 

• Edukacja (cca 19%) 

• Wymiana młodzieży (cca 9%) 

• Współpraca transgraniczna (cca 10%) 

• Promocja turystyki (cca 2%) 
 

• Finansowane przez Fundusz są także projekty 
ekologiczne, sportowe , medialne, społeczne.  
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Różnice w regułach (od 2011) 
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 Fundusz pokrywa maks. 70% całkowitych kosztów projektu 

 refundacja maks. 5% wydatków bieżących (overhead) 

 wypłata grantu w transzach: 2 transze dla Małych grantów,  

2 – 3 dla Standardowych i Strategicznych grantów 

 pierwsza transza wypłacana z góry 

 oryginały dokumentów finansowych nie są już wymagane 

 wydruk wniosku może być wysłany w dzień zamknięcia 

konkursu 

 osobne konto w banku dla każdego projektu  

(po zatwierdzeniu wniosku) 

 osobna strona internetowa dla każdego projektu  

(po zatwierdzeniu wniosku) 

 publikacja relacji prasowych na temat projektu 

 uaktualnienie kalendarza wydarzeń 



6 

Podział wparcia finansowego 
wg krajów (2000 – 2012) 

Czech Republic 
22% 

Hungary 
21% 

Poland 
21% 

Slovakia 
22% 

Western Balkan countries 
2% 

Eastern Partnership 
countries 

9% 

other countries 
3% 



Armenia 
€253,300 

6% 

Azerbaijan 
€87,400 

2% 

Belarus 
€1,186,940 

27% 

Georgia 
€700,200 

16% 

Moldova 
€102,900 

2% 

Ukraine 
€2,061,686 

47% 

Albania 
50,300 

7% 

Bosnia and 
Herzegovina 

€89,400 
12% 

Kosovo 
€4,600 

1% 

Macedonia 
€67,400 

9% 

Montenegro 
€13,800 

2% 

Serbia 
€512,590 

69% 

Dwa specjalne obszary zainteresowania: 

Partnerstwo Wschodnie 

Bałkany Zachodnie 



Podstawowe warunki: 

 “Projekt wyszehradzki” 

 Współpraca partnerów przynajmniej z 3 
krajów V4 (organizator + 2 partnerów; 
preferowany udział wszystkich krajów V4) 

 Przynajmniej 30% budżetu z innych 
źródeł (wkład własny może nie być finansowy) 
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Jak ubiegać się o grant? 

Masz pomysł wyszehradzki? 

Masz partnerów z krajów V4? 

Wypełnij formularz wniosku on-line 

Dołącz oryginały listów intencyjnych 
od partnerów współorganizacyjnych 
i/lub finansowych 

Dołącz aktualną kopię dokumentów 
identyfikacyjnych (swoich i partnerów, 
np. odpis z KRS, dowód osobisty dla osób 
fizycznych) 

 

 

 

9 



Małe Granty  
 

Budżet 2013:  540 000 € 
Terminy:   1 Marzec, 1 Czerwiec,  

    1 Wrzesień, 1 Grudzień 
Współpraca przynajmniej 3 krajów V4 
Okres kontraktu: 6 miesięcy  
• Suma wsparcia: do 6 000 €  

(≤70% budżetu, ≤5 % wydatków bieżących) 
Czas rozpatrywania wniosku: do 40 dni 

roboczych 
(projekt nie może zacząć się wcześniej) 

www.visegradfund.org/grants/small_grants/  
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Granty Standardowe 
• Budżet 2013:  2 200 000 € 
• Terminy:   15 Marzec, 15 Wrzesień 
• Współpraca przynajmniej 3 krajów V4  
• Okres kontraktu: 12 miesięcy  
• Suma wsparcia: od 6 001 €  

(≤70% budżetu, ≤5 % wydatków bieżących) 
• Czas rozpatrywania wniosków: do 50 dni 

roboczych 
(projekt nie może zacząć się wcześniej) 

www.visegradfund.org/grants/standard_grants/  
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V4 Program Strategiczny 
 • Budżet 2013:  400 000 € 

• Termin:   15 Kwietnia 
• Współpraca wszystkich krajów V4 
• Okres kontraktu: 12 – 36 miesięcy 
• Suma wsparcia: zazwyczaj 30 000 € 

(≤70% budżetu, ≤5 % wydatków bieżących) 
• Okres rozpatrywania wniosku: do 50 dni 

roboczych 
(projekt nie może zacząć się wcześniej) 

www.visegradfund.org/grants/strategic_grants 
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Program Strategiczny: 
Priorytety 2013 

 
• Współpraca Wyszehradzka i współczesne 

wyzwania stojące przed procesami integracji 
europejskiej, ich wpływ na V4, 

• Wzrost świadomości społecznej dotyczący 
współpracy wyszehradzkiej, wspieranie 
społeczeństwa obywatelskiego i kontaktów 
między tymi środowiskami,  

• Integracja grup zmarginalizowanych żyjących w 
państwach V4. 
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               Nowa Inicjatywa – 
Partnerstwo Wschodnie V4 

• Nowy program konkursów na projekty współpracy z 
państwami objętymi programem Partnerstwa 
Wschodniego (Ukraina, Białoruś, Mołdawia, Armenia, 
Azerbejdżan i Gruzja). 

• W projektach muszą uczestniczyć minimum 2 państwa 
Grupy Wyszehradzkiej i jedno objęte programem 
Partnerstwa Wschodniego – przy grantach 
standardowych, 

• Przy strategicznych wszystkie cztery państwa Grupy 
Wyszehradzkiej i dwa Partnerstwa Wschodniego. 
 

• Więcej: http://visegradfund.org/v4eap/  
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Koszty nierefundowalne 

 
• Inwestycje kapitałowe  

• Własne koszty pośrednie   
(rachunki za elektryczność, gaz, wodę, telefon itp.) 

• Własne koszty bezpośrednie (koszt wynajmu 
pomieszczeń, itp.; oprócz ≤5% kosztów bieżących, przy 
strategicznych ≤10%) 

• Pracownicy zatrudnieni na podstawie 
kodeksu pracy  
(również inne koszty osobowe: diety, ubezpieczenia, itp.)  
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Koszty refundowalne 

• Koszty wydawnicze i drukarskie (publikacje, plakaty, zaproszenia, 
itp.) 

• Wynajem pomieszczeń i koszty techniczne 
• Honoraria dla artystów i ekspertów 
• Zakwaterowanie i wyżywienie 
• Koszty transportu 
• Koszty tłumaczenia 
• Nagrody i dyplomy 
• Materiały biurowe i promocyjne 
• Reklama, promocja (radio, TV, billboardy, prasa, itp.) 

• Stworzenie i aktualizacja strony internetowej 
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Wyszehradzki Program Stypendialny 

Budżet 2013:           1 448 000 €  
     400 semestrów  

Termin:     31 Stycznia 
• Poziom magisterski i podyplomowy 
• Program studyjny/badawczy na 1 lub 2 semestry  

(Z wyjątkiem programu In-Coming, gdzie można się ubiegać o stypendium na 
okres 1 – 4 semestrów) 

• Wsparcie finansowe dla stypendysty i uczelni 
(Sumy wsparcia: 2 300 € /semestr/osoba + możliwość stypendium na podróż 
oraz 1 500 € /semestr/uczelnia) 

• Wnioski oceniane przez niezależnych ekspertów z 
krajów V4 
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Typy stypendiów: 
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 OUT-GOING  
(dla studentów z krajów V4 na studia w ALB, ARM, AZE, BIH, BLR, GEO, 
HRV, MDA, MKD, MNE, SRB i UKR oraz na uczelniach Kosowa)  

 INTRA-VISEGRAD 
(dla studentów z krajów V4 na studia na uczelniach kraju V4 innym niż kraj 
pochodzenia)  

 IN-COMING   
(dla studentów z ALB, ARM, AZE, BIH, GEO, HRV, MDA, MKD, MNE, RUS i 
SRB oraz Kosowa na studia na uczelniach krajów V4) 

 Stypendia Ukraińskie (co roku 60 semestrów dla 

studentów z Ukrainy na studia na uczelniach krajów V4)  

 Stypendia Białoruskie (co roku 60 semestrów dla 

studentów z Białorusi na studia na uczelniach krajów V4) 

www.visegradfund.org/scholarships 
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Stypendium Wyszehradzkie 
w OSA 

Od 2010 roku; Wspólny projekt Funduszu 
Wyszehradzkiego i Archiwów OSA (Open Society 
Archives) w Budapeszcie. 
 
10 stypendiów rocznie (8 x V4, 2 x spoza V4) 
Maksymalny czas trwania projektu 2 miesiące 
2 000 €/projekt 
Brak terminu składania wniosków (wniosek 
można złożyć w dowolnym momencie) 

 

 www.visegradfund.org/scholarships/osa/  
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Budżet 2013:  280 000 € 
Termin:      Listopad  
• Grant na rozwinięcie lub utworzenie 

uniwersyteckich przedmiotów lub 
kierunków dotyczących Grupy 
Wyszehradzkiej 

• Oczekuje się, że w semestrze przyjedzie z 
gościnnymi wykładami minimum 2-3 
wykładowców z państw GW 

• Jednorazowe wsparcie 
(15 000 €/przedmiot, 50 000 €/kierunek) 

 www.visegradfund.org/grants/vusg/  

Grant na Wyszehradzkie Studia 
Uniwersyteckie (VUSG) 
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Wyszehradzki Program Rezydencyjny dla 
Artystów (VARP) 

• 3-miesięczny program rezydencyjny dla artystów z 
krajów V4 na pracę w innym kraju V4  

• Budżet 2013:       108 000 € 
• Artysta i instytucja przyjmująca otrzymują po 750 € 

miesięcznie 
• Termin:               10 Wrzesień 

www.visegradfund.org/residencies/  
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 VARP w Nowym Jorku 

• 3-miesięczny program rezydencyjny dla artystów z 
krajów V4 w Nowym Jorku 

• Stypendium: 4 000 € 

 

 www.visegradfund.org/residencies/newyork/  
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31 Stycznia Stypendia 

1 Marca Małe Granty  

15 Marca Granty Standardowe i EPP 

15 Kwietnia Granty Strategiczne  

15 Maja VUSG - EPP 

1 Czerwca Małe Granty  

1 Września Małe Granty  

10 Września VARP 

15 Września   Granty Standardowe i EPP 

 10 Listopada VUSG 

1 Grudnia Małe Granty  

Terminy składania wniosków: 
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Zbliżające się 
terminy 

konkursów 

Kalendarz 
wydarzeń 









Kontakt/Konsultacje: 

 Adres:          Kráľovské údolie 8 
   811 02 Bratislava 
   Słowacja 
 
Tel.:   (+421) 259 203 811 
Fax:  (+421) 259 203 805 
 
E-mail:
 visegradfund@visegradfund.org 
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Thank you! 

Děkujeme! 
Köszönjük! 

Dziękujemy! 
Ďakujeme! 

 
...dr Piotr Bajda 

bajda@visegradfund.org 

 


