Гранти+ Вишеградського фонду для
Західних Балкан та країн Східного
Партнерства
Про що?
Програма «Гранти+ Вишеградського фонду» (Visegrad+Grants) підтримує проєкти, що
сприяють демократизації та процесам трансформації обраних країн, зокрема – західних
Балкан та країн Східного Партнерства.
Для реалізація проекту необхідно сформувати: Консорціум із щонайменше 3
організацій із країн Вишеградської четвірки (V4) (Польща, Чехія, Угорщина,
Словаччина), та не менше 1 організації з України.
Для кого?
Можуть бути провідним партнером (заявником) та партнерами в консорціумі всі види
неурядових організацій, громадських організацій, органи місцевого самоврядування,
школи, вищі навчальні заклади, науково-дослідні інститути.
А також, ринкові суб’єкти, наприклад: приватні підприємці, компанії, зокрема ті, чия
діяльність пов’язана з інноваціями, стартапи з юридичною особою, також відповідають
критеріям прийнятності, але якщо їх проекти мають неприбутковий характер .
Для чого?
Проєкт має чітко відповідати одній із семи цілей цього конкурсу. У сфері розвитку
підприємництва оголошено такі цілі:
Ціль 1: Інновації, НДДКР, Підприємництво
Збільшення B2B мереж з акцентом на розвиток МСП та стартапів;
Покращення екосистеми для розвитку бізнесу та соціального бізнесу на
регіональному рівні;
Розвиток регіональних мереж/кластерів малих і середніх підприємств, наукових
кіл та дослідницьких інституцій з тривалим впливом;

Збільшення популяризації науки на регіональному рівні з акцентом на залучення
молоді;
Збільшення стимулювання спільних дослідницьких проєктів V4 за межами регіону
V4.
Ціль 2: Регіональний розвиток, довкілля та туризм
Збільшення кількості побратимів серед міст/муніципалітетів;
Підвищення поінформованості, розвиток освіти та вдосконалення регіональних
стратегій щодо захисту навколишнього середовища, зміни клімату та сталого
розвитку;
Диверсифікація туризму за рахунок збільшення асортименту і якості регіональних
продуктів і послуг.
Детальніше про усі цілі (англійською мовою):
https://www.visegradfund.org/apply/grants/visegrad-grants/?c=objectives
Що потрібно?
Заявка подається через онлайнову аплікаційну форму, за адресою:
http://my.visegradfund.org.
Система потребує попередньої реєстрації
Для подання заявки необхідно завантажити скан-копії реєстраційних свідоцтв усіх
партнерів, листи-зацікавлення, листи з підтвердженням власного внеску
У зв’язку з наведеними особливостями, реєструйтесь у системі «Гранти+
Вишеградського фонду» раніше та не відкладайте надсилання аплікаційної форми на
останній придатний для подання день.
Також рекомендуємо скористатись інструкціями для заявників програми COSME для
пошуку партнерів:
COSME: Як брати участь та перемагати у грантових конкурсах
Що ти можешь отримати?
Гранти можуть покрити до 100% бюджету проєкту з 15% на накладні витрати

Термін
Кінцеві терміни подання заявки:
1 лютого, 1 червня, 1 жовтня
Де знайти детальну інформацію?
Грантові методичні вказівки (англійською мовою)
https://go.aws/2GHyBi4
http://bit.ly/2u8CXvV
Крім цього..
Інструкції для заявників у форматі ПДФ та відеопосібника розміщені за
адресою: https://www.visegradfund.org/apply/grants/visegrad-grants/?c=ready-to-apply

