
International Visegrad Fund

Advancing ideas for  sustainable regional cooperation in

Central Europe



A Visegrádi Alapról

• Alapítás éve: 2000

• Cél: a civil szféra és intézményi kapcsolatok kiépítése

és erősítése a V4 régióban

• Költségvetés: 8 millió euro évente

• Székhely: Pozsony, Szlovákia



Az Alap 20 éve számokban

• Támogatott projektek és ösztöndíjak összesen több 
mint 100 millió euró értékben

• V4+ program a Keleti Partnerség (EaP) és a Nyugat-Balkán 
(WB) országainak fejlesztésére: a teljes költségvetés 18%-a

• 6000 végrehajtott projekt, 3000 tanulmányi és művészeti 
ösztöndíj

• 8 millió eurós hozzájárulás külső donorországoktól

• Több mint 3400 szervezet együttműködése 600 városban





Visegrad Grants

GRANT 
programok: Visegrad+Grants

Strategic Grants



Régiós 

hozzáadott érték

MIT KERESÜNK?

Impact Valódi, aktív 

partnerség

Green Visegrad



3xV4 (+1 partner 

a EaP/WB 

régióból)

ALAPVETŐ SZABÁLYOK:
VISEGRAD ÉS VISEGRAD+ GRANTS

Készpénzmentes 

tranzakciók

„Termékalapú” 

költségvetés

Max. 18 hónapos 

végrehajtási idő



• Civil szervezetek, nem-kormányzati szereplők
• Oktatási intézmények
• Helyi önkormányzatok, megyei közigazgatás, városok, falvak
• Múzeumok, galériák, sportcentrumok
• Start-upok, vállalkozások (non-profit projekt)

NEM PÁLYÁZHATNAK:
• Államigazgatás (kormányhivatalok, ügynökségek, állami szervek)

• Magánszemélyek

KIK PÁLYÁZHATNAK?
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• Ecotourism, creative tourism, sustainable tourism

• Ecologically sustainable solutions

• Cross-border projects on strengthening disaster response, 

promoting local tourism, protecting wildlife

• Urban development, infrastructure

• Energy efficiency for buildings

V4 AND V4+ PROJECTS
Regional Development, 

Environment and Tourism



What can be covered
from our grants?

• printing and publishing costs

• rent and related technical costs

• expert fees/fees for authors and artists

• accommodation and board

• transportation and delivery

• translation and interpreting

• awards and prizes

• office supplies and consumption materials

• promotional costs

• copyright, licenses and fees

• overheads



Harmonogram a 
pályázatokhoz

Pályázati rendszer megnyílik

Pályázat benyújtásának határideje

Eredmények kihírdetése

A projekt kezdete

20

60

20



Amiben jobbak vagyunk:

• Teljesen online pályázati rendszer

• Átlátható szabályok

• Személyes kapcsolat az Alap 
projektmenedzsereivel

• Konzultáció a beadás előtt, vagy a projekt 
lezárása után

• Minimális bürokrácia, papírhasználat



KÖVESS 
MINKET:

Visegrad Fund

visegradfund

visegradfund

https://www.visegradfund.org/

http://www.visegradfund.org/


Kérdés?
peter@visegradfund.org


