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 Міжнародний Вишеградський Фонд створений відповідно до угоди, 

укладеної 9 червня 2000 року, в рамках проекту Вишеградської групи з 

фінансової підтримки міжнародних ініціатив. Угода була укладена між 

Республікою Польщею, Словацькою Республікою, Чеською Республікою та 

Угорщиною.  

 

 Метою Фонду є підтримка співпраці між країнами Вишеградської 

групи та їх спільного представництва в третіх країнах. 

 

Ці цілі реалізуються шляхом надання фінансової підтримки діяльності, 

пов'язаної із заохоченням та розвитку: 

 культурного співробітництва; 

 наукового, дослідницького обміну та співробітництва в галузі освіти; 

 молодіжного обміну; 

 транскордонного співробітництва; 

 туризму. 

 

Фондом розроблено чотири грантових програми, чотири схеми надання 

стипендій, а також декілька програм для університетів. 

 

Грантова підтримка надається неурядовим організаціям, муніципалітетам і 

місцевим або регіональним органам влади, школам і університетам, а також 

приватним компаніям або фізичним особам, за умови, що їх проекти мають 

відношення до регіону країн учасниць проекту і припускають подальший 

розвиток співпраці між партнерами по проекту. 
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Програма малих грантів 
 

Умови програми: гранти на навчальні проекти (дослідження, обміни 

студентами) з залученням всіх країн Вишеградської четвірки. 

 

Максимальний термін – 6 місяців, максимальна сума – 6 000 євро. 

 

Цільова аудиторія: фізичні, або юридичні особи. 

 

Умови надання фінансування: фінансування від Вишеградської четвірки не 

має перевищувати 70% бюджету проекту. Документи до подання – заповнення 

он-лайн форма заявки. 

 

Термін подання заяв: залежно від періоду фінансування – до 1 травня,  

1 червня, 1 вересня та 1 грудня. 
 

 

Програма стандартних грантів 
 

Умови програми: гранти на навчальні проекти (дослідження, освіта, обміни 

студентами) із залученням всіх країн Вишеградської четвірки. 

 

Максимальний термін – 12 місяців, сума – від 6001 до 15 000 євро. 

 

Цільова аудиторія: фізичні, або юридичні особи. 

 

Умови надання фінансування: фінансування від Вишеградської четвірки не 

має перевищувати 70% бюджету проекту. Документи до подання – заповнення 

он-лайн форма заявки. 

 

Термін подання заяв: залежно від періоду фінансування – до 15 березня або до 

15 вересня. 


