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Mezinárodní visegrádský fond 

 

Visegrad University Studies Grant (VUSG) 

Žadatelé:   Univerzity 

Termíny pro podávání žádostí:  1. 12. 2017 (každoročně k tomuto datu)                     

Výše dotace: cca 10 000 EUR/kurz;  40 000/program (podporované částky jsou 

závislé na rozsahu a kvalitě) 

Alokace roční výzvy:                 280 000 EUR 

Ukončení projektu:         projekt může začít po podpisu smlouvy 

Odkaz:                  http://visegradfund.org/grants/visegrad-university-studies-grants/ 

 

Grant je určen pro vysoké školy s cílem propagovat a podporovat vývoj a zahájení významných 

univerzitních kurzů a studijních programů, které přímo souvisí se specifickou problematikou týkající 

se zemí Visegrádské skupiny“ (V4 - ČR, Maďarsko, Polsko a Slovensko). Je určen pro univerzitní 

pracoviště, školy a fakulty, které budou schopny prezentovat kurz/program (s problematikou V4)  

v rámci učebních plánů a doloží, že to přispěje k dlouhodobé „spolupráci“. 

Program/kurz může být vyučován v jakémkoliv jazyce. Od každého kurzu/programu se očekává, že 

zajistí do každého semestru nejméně dva / tři relevantní hostující lektory ze dvou zemí V4 (jiné než je 

samotný žadatel). 

 

Projektová žádost musí být vyplněna v anglickém jazyce a musí obsahovat následující přílohy:  

1. CV koordinátora  

2. Osnova kurzu/studijního programu, učební plán  

3. Potvrzující dopisy s hostujícími lektory  

4. Potvrzení o zápisu kurzu v rámci daného programu   

5. Kopie akreditace z ministerstva (v případě potřeby)  

6. Kopie identifikačních dokumentů žadatele   

7. Popis pro každý kurz v rámci studijního programu  

 

Proces hodnocení trvá 60 kalendářních dnů. 

Výše dotace z fondu u VUSG je 100 % z celkových nákladů.  Režijní náklady mohou být až ve výši  

15 % z celkové poskytnuté částky.    

 

V případě dotazů kontaktujte: 

Ing. Monika Chmelařová    

Centrum projektové podpory    

monika.chmelarova@vsb.cz    

Tel: 597 329 037 
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