
International Visegrad Fund
Mezinárodní visegrádský fond

Nemzetközi Visegrádi Alap
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Medzinárodný vyšehradský fond



1335. november, Visegrád, királytalálkozó
I. Anjou Károly magyar király, Luxemburgi
János cseh király, fia és örököse Károly
morva őrgróf, III. (Nagy) Kázmér lengyel
király, I. Rudolf szász és III. Boleszló sziléziai
herceg, a német lovagrend képviselői.

1991. február 15.
Václav Hável cseh elnök, Lech Walesa lengyel
elnök, Antall József magyar miniszterelnök
találkozója

2000. június 9. Štiřín, Csehország
Létrehozták a Nemzetközi Visegrádi Alapot.

2004. május 1.
A V4-ek csatlakoztak az EU-hoz.

2013. Közép-Európa Éve
(V4+KEK : magyar elnökség)



www.visegradfund.org



A Nemzetközi Visegrádi Alap

oa Külügyminiszterek Konferenciája
o Nagykövetek Tanácsa
o Titkárság: Pozsony, Szlovákia

o Munkanyelv: angol
o Éves ktsgv:7.M€ (4x1.75M/€ország) =„saját pénzünk!“=>300M/2011/HU

o (kultúrális) diplomáciai eszköz
o CÉL: V4-együttműködés egymással/együtt másokkal

.





VISEGRÁDI ÖSZTÖNDÍJ-PROGRAM
(Visegrad Scholarship Program,VSP)

posztgraduális tanulmányok= MA (1-2-4)/PhD (1-2)
2.300€ + 1.500€/szemeszter
Feltétel: alapképzés (Bachelor)/3 év – másik országban

*****

Belső ösztöndíj (Intra-Visegrad Scholarship)

V4 V4

Külső ösztöndíj (Out-Going Scholarship)

V4 Ny-Balkán:Albánia,Koszovó,Macedónia,Bosznia-Hercegovina,Montenegró,Szerbia

...............................                                                                                              … .            V4EaP: Azerbajdzsán, Belorusszia,Grúzia, Moldávia,Ukrajna ,Örményország

„Befogadó" ösztöndíj (In-coming Scholarship)   - magyar egyetemeknek lehetőség!!!

Ny-Balkán/V4EaP: V4



MŰVÉSZETI TANULMÁNYUTAK

Visegrad Artist Residency Program-VARP

Művészeti Tanulmányutak      V4/New York

ált. feltétel:  V4-állampolgárság



VISEGRÁDI EGYETEMI TANULMÁNYI PROGRAM
(Visegrad University Studies Grant – VUSG)

 V4-profilú egyetemi tanulmányok
 10.000€/kurzus, 40.000€/fokozati program
 bármilyen nyelven
 a világ bármelyik egyetemén/főiskoláján
 2 xV4 vendégelőadó
 Határidő: november 10.





1. KIK PÁLYÁZHATNAK?

BÁRKI (V4 és nonV4/jogi/természetes személy)
nem-kormányzati szervezetek
non-profit szervezetek
önkormányzatok
egyetemek
iskolák
kulturális  és tudományos intézetek
más közintézmények
egyének
magáncégek 

 NEM: állami költségvetésből közvetlenül finanszírozott szervezetek
FELTÉTEL: min. 3xV4-partner    

lehet: több/V4  . nemV4/eltérő státus
DE: stratégiai prog.: 4xV4-partner

határon átnyúló prog: 2xV4-partner



PARTNERKERESÉS 
VISEGRAD FIND 







2. Mivel lehet pályázni?
Kulturális együttműködés:

1. Kultúra
2. Tudományos kutatás  
3. Oktatás   
4. Diákcsere
5. Határon átnyúló együttműködés
6. Turizmus – fejlesztés

(Testvér-települési kapcsolatok)

 Hozzáadott kulturális érték?
=az együttműködés közös kulturális terméke



PÉLDÁK:
•kulturális együttműködés (film- és színházi fesztiválok, kiállítások,
kiadványok)
•Tudomány, kutatás (konferenciák, kiadványok, kutatás)
•oktatás (szemináriumok, nyári iskolák)
•diákcsere (nyári táborok, sport, művelődési és kulturális
rendezvények fiatalok számára)
•Turizmus támogatása (turisztikai ismeretterjesztő anyagok,
honlapok, előadások, vásárok)
•határokon átnyúló együttműködés
• testvértelepülési kapcsolatok
• stb.!!!!!!



3. MILYEN TÁMOGATÁSRA LEHET 
PÁLYÁZNI?

KIS TÁMOGATÁSOK  
(Small Grants)

 max. 6.000€
 max. 6 hónap
 min. 3 V4-partner
 Határidő:  március 1., június 1., szeptember 1., december 1.
 Elbírálás: max. 40 munkanap



ÁLTALÁNOS  TÁMOGATÁSOK  
(Standard  Grants)

 6.001€ -- ………
 max. 12 hónap
 min. 3 V4-partner
 Határidő:  március 15., szeptember 15.
 Elbírálás: max. 50 munkanap



VISEGRÁDI STRATÉGIAI  PROGRAM  
(Visegrad Strategic Program)

 átlag: 30.000€
 4xV4-partner
 max. 12-36 hónap
 Határidő:  március 30.
 Elbírálás: max. 50 munkanap



Határon átnyúló együttműködés
(Cross-Border Cooperation) 

2xV4  / 2xV4+1 partner
2 ország: cseh-lengyel, cseh-szlovák, magyar-szlovák, lengyel-szlovák 
3 ország: cseh-lengyel-német, cseh-szlovák-osztrák, lengyel- szlovák-ukrán,                                         

.................................................................. ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ .........magyar-szlovák-osztrák és magyar-szlovák-ukrán

Határtól max. 80 km
határmenti partnerek
Cél: helyi/regionális sajátosságok, hagyományok ápolása



2011.
Magyarország

Támogatások:
kis támogatás:        141e€
ált. támogatás:       550e€
strg. támogatás:       90e€
VUSG-támogatás: 58e€

Mobilitási (egyéni) programok:
VARP tanulmányút:  29,5e€
Ösztöndíj:                 202e€

1.075e€ =
=300.M Ft (kb)



Mit támogatott az Alap?



4. MILYEN FELTÉTELEKKEL?
• előfinanszírozás (első részlet=80%)
• az összköltség max. 70% -a
• 30% önrész: nem tételes elszámolás
• 5% „egyéb” költség térítése (szla nélkül)



MIRE FORDÍTHATÓ A TÁMOGATÁS?

 Nyomdai munkálatok

 Terembérlet, technikai eszközök bérlése

 Művészek, szakértők tiszteletdíja

 Szállás és étkezés

 Utazás

 Fordítás, tolmácsolás

 Díjak, jutalmak

 Irodai szükségletek

 Reklám, promóció

 Honlap

 Egyéb (max.5%)



MIT NEM FORDÍTHATÓ AZ 
ALAP TÁMOGATÁSA?

 Tőkebefektetések, beruházások 
(tárgyi eszközök, tartós 
fogyasztási cikkek)

 A projekttel össze nem függő ktsg



Mit kér az Alap?

 külön bank(al)számla-projekt (kp. 20/10%)
projekt-(al)honlap
sajtóanyag
projekt-naptár
on-line – angol - kommunikáció



A PÁLYÁZAT MENETE

1. Regisztráció
2. On-line+postai pályázat



5. A pályázatok elbírálásának kritériumai:
-a projekt-partnerek száma
-a költségvetés átlátszósága és pontossága
-a projekt eredetisége
-a visegrádi együttműködés promóciója
-multiplikatív hatás
-média-visszhang/PR-tevékenység
-a projekt folytatódása
-a civil társadalom fejlesztése
-az Alap korábbi tapasztalatai a pályázóval (ha vannak)



Január 31 . Ösztöndíjak

Március 1. Kis támogatások

Március 15. Általános támogatások

Március 30. Visegrádi Stratégiai Program

Június 1. Kis támogatások

Szeptember 1. Kis támogatások

Szeptember 10. Tanulmányutak

Szeptember 15. Általános támogatások - EaP

November 10. Visegrádi Egyetemi Tanulmányok Program- EaP

December 1. Kis támogatások

HATÁRIDŐK 



 70% támogatás
 előfinanszírozás (80%)
 kiszámítható,tervezhető menetrend (határidők)
 könnyített elszámolás (szla-másolatok,5%)
minimális adminisztráció

 on-line angol nyelvű kommunikáció 
 partner-keresés

JÓ 5LET!         15-30e€



VISEGRÁD +

V4 Ny-Balkán
Albánia,Koszovó,Macedónia,Bosznia-

. Hercegovina,Montenegró, Szerbia…

+min. 3xV4-partner  - magyar?!

Demokrácia  



Keleti Partnerség Program (V4EaP)

+min. 2xV4-partner – magyar?!

Azerbajdzsán, Belorusszia,Grúzia, 
Moldávia,Ukrajna ,Örményország



Magyarok a Titkárságon 



Köszönöm a figyelmüket!

beke@visegradfund.org
www.visegradfund.org
www.facebook.com/visegradfund
www.twitter.com/visegradfund

köv. prezentáció?!  


