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GRANTY MEDZINÁRODNÉHO VYŠEHRADSKÉHO FONDU 
 

Aj tento rok otvára Medzinárodný vyšehradský fond niekoľko výziev na podávanie žiadostí o grantové 
financovanie projektov, pričom najbližšia uzávierka je 1.10.2021. 
Uchádzať sa možno o tri typy grantov: 

 Visegrad Grants: projekty s participáciou partnerov z aspoň 3 štátov V4 a dĺžkou trvania do 18 
mesiacov. Projekty sa musia orientovať na jednu zo 7 strategických oblastí záujmu, pričom jedna 
z nich zahrňuje spoluprácu medzi vzdelávacími inštitúciami. 

 Visegrad+ Grants: projekty podobného typu ako predchádzajúca kategória, vyžaduje sa však aspoň 1 
partner spomedzi krajín východného partnerstva alebo západného Balkánu. 

 Strategic Grants: projekty s participáciou partnerov zo všetkých 4 štátov V4 a dĺžkou trvania 
v rozmedzí 12-36 mesiacov. Projekty musia byť orientované na jednu zo strategických priorít 
vyšehradskej spolupráce, ktorými aktuálne sú podpora regionálneho brandingu a cestovného ruchu, 
post-koronavírusové zotavenie a tridsiate výročie V4. 

Všetky grantové programy ponúkajú 100-percentné financovanie. Viac informácií nájdete priamo na stránke 
Medzinárodného vyšehradského fondu. 
 

APVV: DODATOČNE SCHVÁLENÉ PROJEKTY 
 

Z dôvodu navýšenia objemu finančných prostriedkov APVV schválila Agentúra na podporu výskumu a vývoja 
dodatočne niekoľko desiatok projektov zo všeobecnej výzvy 2020, ktorým bude pridelené financovanie. 
FCHPT dodatočne získala 3 projekty ako spoluriešiteľ, čím sa zoznam fakultou riešených projektov z danej 
výzvy rozširuje na 9 projektov ako hlavný riešiteľ a 6 projektov ako spoluriešiteľ. 
Celý zoznam dodatočne podporených projektov v členení podľa jednotlivých rád nájdete na tomto linku. 
 

HORIZONT EURÓPA: INFORMAČNÉ 
PODUJATIE K EÚ – ASEAN 

 

V dňoch 20.7.2021-22.7.2021 sa na platforme 
Hopin uskutoční virtuálne podujatie „Horizont 
Európa: EÚ – ASEAN Informácie & virtuálne 
sprostredkovanie partnerstva”, ktoré 
organizuje EURAXESS ASEAN s podporou 
Európskej komisie (GR pre výskum a vývoj). 
Podujatie je určené výskumným organizáciám 
z krajín ASEAN (Singapur, Thajsko, Indonézia, 
Malajzia a Vietnam) a Európskeho 
výskumného priestoru (ERA), ktoré majú 
záujem a kapacitu zapojiť sa do výskumných 
konzorcií pre projekty financované z 
programu Horizont Európa. 
Okrem detailnej inštruktáže k aktuálnym 
výzvam programu Horizont Európa v roku 
2021 a postupe pri podávaní žiadostí budú 
mať účastníci príležitosť na krátke osobné 
stretnutia s budúcimi výskumnými partnermi 
pre založenie výskumných konzorcií. 
Registrácia na podujatie je bezplatná a spolu 
s ďalšími informáciami je k dispozícii na tejto 
stránke. 
 

 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 

Prameň: https://cdn.quotesgram.com/img/24/22/69012175-vacation-01.gif. 
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