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• vzniku fondu predchádza vznik Vyšehradskej skupiny 
(CS+HU+PL v r. 1991 → CZ+HU+PL+SK od r. 1993) 

• vytvorený ako protipól spolupráce na vládnej úrovni 

• zákl. princíp: vládne financie → nevládne projekty 

• zákl. cieľ: rozvoj občianskej spoločnosti v regióne, 
podpora vnútornej kohézie regiónu V4 

• zameranie na susedstvo mimo EU (od r. 2004): 
– Záp. Balkán (grant. a štipendijné programy) 

– Krajiny „Východného partnerstva“ (grant. a štipendijné programy, podpora 
kapacít aj na úrovni štátnej správy) 

 

Medzinárodný vyšehradský fond – základné 
údaje 



• jediná organizácia v rámci spolupráce V4 

• medzinárodná organizácia akreditovaná pri MZV SR 

• rovnaké práva krajín V4: 
– rotujúce predsedníctvo (január – december) 

– Rotujúci management (3 roky) 

– konsensus pri rozhodovaní 

• rovnaké príspevky krajín V4 (2 mil. €/rok) 

• externí donori (NL, US, SE, CH…) 

• 2-členné vedenie + 13-členný sekretariát 

 

Medzinárodný vyšehradský fond – základné 
údaje 



• podpora spoločných regionálnych projektov 

• upevňovanie vnútornej kohézie regiónu  
(propagácia regiónu a jeho možností) 

• fond ako nástroj zahraničnej politiky krajín V4  

(od r. 2004) 

– záp. Balkán, Východné partnerstvo (EaP) 

• základné prostriedky: grantové programy + “mobility” 
(štipendiá, stáže, umelecké rezidencie) 

Medzinárodný vyšehradský fond – základné 
ciele 



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 

Prehľad programov 2015/2016 
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• kultúrna spolupráca (47%) 

• vedecká výmena a výskum (20%) 

• vzdelávanie (15%) 

• výmeny mládeže (10%) 

• cezhraničná spolupráca (7%) 

• propagácia turistického ruchu (2%) 

 
 
 
 

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

Projektové kategórie 



Small Grants 
(Malé granty) 

Standard Grants 
(Štandardné granty) 

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

Max.  
podiel IVF 80 % 80 % 

Max. dĺžka 6 mes. 12 mes. 

Obmedzenie 
hotovosti 50 % 30 % 

„Overheads“ 15 % 15 % 

Výber 50 prac. dní 60 prac. dní 

Uzávierky 1/3, 1/6, 1/9, 1/12 15/3, 15/3 

Základné grantové princípy 



• projekty majú “vyšehradskú pridanú hodnotu” 

• zahrňujú aktívnu účasť partnerov z troch krajín V4 

• grant pokrývá max. 80 % nákladov 

• až 80 % projektových nákladov pred projektom 

• 15 % na prevádzkové náklady („overheads“) 

• náklady dokumentované kópiami faktúr a zmlúv 

• jeden projekt na žiadatele  
(partnerstvo možné vo viacerých projektech) 

 

* Strateg. granty, Visegrad+ a projekty v rámci V4EaP sú výnimky 

Základné grantové princípy 



• väčšinu žiadateľov tvorí NNO 

• základné a stredné školy, VŠ a univerzity 

• obecné úrady, rozpočtové organizácie 

• ďalšie verejné organizácie(múzeá, gálerie, spolky) 

• jednotlivci (fyzické osoby), súkromné spoločnosti 
 

•  organizácie priamo uvedené v štátnom rozpočte sa 
uchádzať nemôžu (ministerstvá, kultúrne inštitúty, apod.) 
 

 

 

Kto sa môže uchádzať? 



• „tangible/intangible assets“ (investičné položky) 
 

• nepriame náklady (bežné prevádzkové výdavky) 
nad rámec 15 % režijných nákladov 

• zmluvy podľa zákoníka práce 
(a súvisiace náklady, napr. per diems) 

 

Aké náklady sa nedajú preplatiť? 



• náklady na tlač 

• náklady na tvorbu webových stránok a on-line aplikácií 

• nájmy priestorov 

• honoráre expertom či umelcom 

• ubytovanie + catering 

• preklady a tlmočenie 

• ocenenia 

• náklady na reklamu a propagáciu 

• kancelárske potreby, atď. 

 

 

Aké náklady sa dajú preplatiť? 



1. Nápad na projekt – rámcový rozsah, rozpočet… 

2. Hľadanie partnerov (SK + min. 2, najlepšie 3): 

– http://visegradfind.visegradfund.org/  

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

– www.visegradfund.org/contact  

4. Príprava prihlášky: 

– http://applications.visegradfund.org/  

5. Doplňky k prihláške: 

– „letters of intent“ 

– identifikačné doklady 

6. Odoslanie na server + poštou 

 

Ako postupovať? 

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


• Malý grant, 2010  

• Kutná Hora 

• Kremnica, Eger, Tarnowskie Góry 

• Rozvoj turizmu v historických mestách V4 

- propagácia V4 gastronómie, kultúry  

• 4 900 EUR 

Príklad č.1: Turistický ruch 



• Štandardný grant, 2015 

• Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 
Grupa Krynicka 

• Horská Služba Pieninského Národného Parku 

• Cvičenie horských záchranárov  

• 6 900 EUR 

  

 

Príklad č.2: Cezhraničná spolupráca 





100 % = 61.934.733 € 

Česká republika 
13.061.493 €  

(21%) 

Maďarsko 

12.848.163 €  
(21%) 

Poľsko 

12.649.126 € 
(20%) 

Slovensko 

13.462.094 €  
(22%) 

Západní Balkán 

1.650.715 € 
(3%) 

Východne 
partnerstvo 

7.009.761 €  
(11%) 

další 
1.253.381 €  

(2%) 

Podpora podľa štátov/regiónov (2000–2014) 



• stabilná a viditeľná súčásť spolupráce V4 

• silnejšia forma regionálnej spolupráce vrátane spolupráce 
so susednými regiónmi (záp. Balkán, krajiny EaP) 

• dobrá propagácia regiónu v rámci/nad rámec EU  
(externá finančná podpora) 

• výsledky v číslach (k Q4 2014):  

– viac než 4.500 grantových projektov 

– viac než 2.500 “mobilít” (štipendií/rezidencií) 

– podpora celkom cca 62 miliónov € 

Hlavné výsledky 







Ďakujem za pozornosť. 

 
/VisegradFund 
@visegradfund 

http://twitter.com/#!/visegradfund

