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ZMENY A NAJBLIŽŠIE UZÁVIERKY PROGRAMOV VYŠEHRADSKÉHO FONDU 
 

Medzinárodný vyšehradský fond definitívne ukončil poskytovanie tzv. malých grantov, 
štandardných grantov a univerzitných študijných grantov, a zjednodušil štruktúru na nasledovné tri 
grantové programy: 

 Visegrad Grants: Hlavný grantový program fondu. Žiadať oň môžu partneri z minimálne 3 
štátov V4, pričom priemerný rozpočet je 20 000 eur a dĺžka trvania do 18 mesiacov. Projekt sa 
môže týkať viacerých oblastí, z hľadiska FCHPT sú najzaujímavejšie výučba, inovácie a výskum. 
Spoluúčasť sa – na rozdiel od minulosti – nevyžaduje, je však preferovaná. 

 Visegrad+ Grants: Podobné projekty ako Visegrad Grants, avšak so silným akcentom na 
demokratizáciu a transformačné procesy na Západnom Balkáne a vo východnej Európe, t.j. 
viac zamerané na spoločenské vedy.  

 Strategic Grants: Najväčší grantový program fondu. Konzorcium musí pozostávať z partnerov 
zo všetkých štátov V4. Priemerný rozpočet je 40 000 eur a dĺžka trvania do 36 mesiacov. 
Projekt sa musí týkať presne špecifikovaných tém, ktorými na rok 2017 sú: (1) Regionálna 
spolupráca pre konkurencieschopnosť a konektivitu, (2) bezpečnosť a stabilita a (3) zvyšovanie 
povedomia o V4. Spoluúčasť sa nevyžaduje.  

Uzávierky všetkých troch programov sú trikrát ročne: 1.2., 1.6. a 1.10. Všetky programy povoľujú 
nepriame výdavky vo výške 15 %. 
   

EIT FOOD – PRACOVNÉ STRETNUTIE VO VARŠAVE V OBLASTI POTRAVÍN 
 

8.9.2017 sa na Fakulte manažmentu Univerzity vo Varšave uskutoční pracovné stretnutie 
Znalostného a inovačného spoločenstva EÚ v oblasti potravín a poľnohospodárstva (EIT FOOD). EIT 
FOOD bude vďaka finančným prostriedkom od EÚ implementovať rôzne aktivity a vyhlasovať výzvy 
na podávanie projektov v danej oblasti. Účasť na stretnutí je bezplatná a ide o výbornú možnosť 
zoznámiť sa s členmi spoločenstva s účelom zapojenia sa do ich projektov. Viac informácií nájdete 
v tomto liste a prihlášku na tomto linku. 
   

1- AŽ 12-MESAČNÝ 
VÝSKUMNÝ POBYT 

V MEXIKU 
 

Mexická vláda otvorila 
program, ktorý 
umožňuje záujemcom 
s titulom PhD. stráviť 1 
až 12 mesiacov na 
výskumnom pobyte 
v Mexiku. Za Slovenskú 
republiku administruje 
program SAIA. Uzávierka 
je 20.9.2017, pričom 
okrem iného je nutný 
pozývací list na mexickú 
inštitúciu; iné 
dokumenty nemusia byť 
úradne overené. Viac 
informácií nájdete na 
tomto linku. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 
Prameň: https://s3.amazonaws.com/lowres.cartoonstock.com/history-grant-christopher_columbus-

santa_maria-research_grants-discovery-shrn2921_low.jpg. 
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