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Mezinárodní visegrádský fond 

Visegrádský grant (Standard Grant) 

Termín pro podání žádostí:                      1.12. 2016, 12:00 hod. (pravidelné čtvrtletní termíny) 

Min. výše dotace:    min. 6 001 EUR/1 projekt  

Zahájení projektu:           projekt může být zahájen po podpisu smlouvy 

Délka projektu:    max. 12 měsíců  

Odkaz:                   http://visegradfund.org/grants/standard-grants 

 

Standartní granty (STANDARD GRANTS) 

 Obecně se podporují projekty s regionálním významem, s důrazem na mládež, inovativnost a 

udržitelnost. Každý návrh projektu musí také spadat do jedné či dvou tematických kategorií:  

- spolupráce v oblasti kultury 

- vzdělávání a budování kapacit 
- životní prostředí 
- demokratické hodnoty a média   
- vědecká výměna a výzkum 

- veřejný pořádek a partnerství institucí 
- vědecká výměna a spolupráce v oblasti výzkumu 
- regionální rozvoj, podnikání a turistika 
- sociální rozvoj 

 minimální částka přidělená jednomu projektu je 6 001 EUR, finanční příspěvek MVF je do 

výše až 100 % celkových nákladů na realizaci projektu.  

 projekt musí realizovat subjekty min. ze 3 členských zemí. Doporučováno je však zapojení 
všech 4 zemí V4 a toto se zohledňuje při hodnocení. Výjimka je u přeshraniční spolupráce. 

 úředním jazykem je angličtina.  

 POVINNOST AUDITU u projektů nad 6001 EUR 
 

Aktualizované podmínky v nové směrnici: http://visegradfund.org/grants/grant-guidelines/ 

Nové zjednodušené podmínky: žádost se podává jen elektronicky (formulář žádosti pro každou výzvu 

je zpřístupněn cca měsíc před termínem ukončením výzvy). Až po schválení projektu je žadatel 

vyzván k doložení podepsané žádosti a ostatních požadovaných příloh v papírové formě. Proces 

hodnocení žádostí trvá 50 pracovních dnů. 

V případě dotazů kontaktujte: 

Ing. Monika Chmelařová    

Centrum projektové podpory    

monika.chmelarova@vsb.cz    

Tel: 597 329 037     
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