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Visegrádi Alap
Pályázati
címe

kiírás

Támogatást
igénylők köre:

Pályázati
célja:

Visegrad Grants
vil társadalmi szervezet (CSO); önkormányzatok; iskolák, felsőoktatás
intézmények; a kutatási és tudományos testületek, valamint az állami intézmények jogosultak vezető partnerként (pályázóként) és
partnerként részt venni a konzorciumokban
- különösen az innovációval és a start-uppal kapcsolatos szereplők
- jogi személyiséggel is támogathatók, de csak akkor, ha Visegrad-projektük nonprofit jellegű.

Általános szabályként a projektet legalább három szervezetnek (beleértve a pályázót is) kell végrehajtania három különböző V4
országból („3xV4” szabály).
Támogatásokkal olyan innovatív ötleteket kívánnak előmozdítani, amelyek a magas színvonalú regionális együttműködési
kiírás projektek által a közös kihívások kezelésére irányulnak. Akár művészettel foglalkoznak, akár veszélyeztetett csoportokkal
dolgoznak, vagy az innovatív vállalkozói szellemre összpontosítanak, a regionális együttműködés pozitív változást hozhat a
területükön vagy a közösségükben.
A projekteknek a támogatási program hét fókuszpontjának legalább egyikére kell irányulniuk.

Támogatható
tevékenységek
felsorolása:

Kultúra és közös identitás
 Tudatosság növelése a kulturális sokszínűségről és a határokon átnyúló kultúrák közötti párbeszédről.
 Tudatosság növelése a közös örökségről, ideértve a történelmet és a kortárs művészetet.
 A közös identitás és örökség fokozott népszerűsítése a V4 régióban és azon kívül.
 Közös kulturális produkciók nagyobb volumenének eljuttatása új közönségekhez.
Oktatás és kapacitásépítés
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 Fejlesztett kemény / lágy készségek a munkaerőpiachoz, az egész életen át tartó tanuláshoz és a szakmai gyakorlati
programokhoz való jobb hozzáférés érdekében
 Megerősített együttműködés az oktatási intézmények között
 A közös formális, informális és nem formális oktatási eszközök és a tanárképzési lehetőségek mennyiségének növelése
 A bevált gyakorlatok fokozott megosztása a párbeszéd során a döntéshozó testületek, az önkormányzatok, az iskolák és a
családok között
Innováció, kutatás és fejlesztés, vállalkozói készség
 A B2B hálózatok számának növekedése, hangsúlyt fektetve a kkv-k és az induló vállalkozások fejlesztésére
 Javított ökoszisztéma az üzleti és társadalmi vállalkozások fejlesztéséhez regionális szinten
 Regionális hálózatok / kkv-k, tudományos körök és kutatóintézetek klasztereinek fejlesztése, hosszú távú hatással
 A tudomány fokozott népszerűsítése regionális szinten, hangsúlyt fektetve a fiatalokra
 A közös V4 K + F projektek fokozott támogatása a V4 régión kívül
Demokratikus értékek és a média
 A polgárok fokozott részvétele a demokratikus rendszerben
 Tudatosság növelése az átláthatóságról, mint a társadalom normája, az igazságosság átláthatóságának
professzionalizálásáról, a korrupció elleni küzdelemről
 Biztonságosabb környezet és kapacitásépítés biztosítása a bejelentőknek, a tények ellenőrzőinek, a nyomozó újságíróknak
és más megfigyelőknek
 Megnövekedett média közvetítés a V4-ben a regionális szempontból fontos témákról, az információkhoz való jobb
hozzáférés
 Javított média- és információs műveltség az elfogult jelentésekkel, dezinformációval és a propagandaval szembeni
fokozott ellenálló képesség érdekében
Közpolitika és intézményi partnerség
 A civil társadalom fokozottabb tudatossága és aktív részvétele a politikai döntéshozatali folyamatokban, különös
tekintettel a fiatalokra
 A köztisztviselők fokozott kapacitásépítése
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 Új megközelítések kidolgozása a meglévő regionális állami kihívásokhoz
 A regionális kérdésekkel foglalkozó közös érdekképviseleti stratégiák létrehozása
Regionális fejlesztés, környezetvédelem és idegenforgalom
 Testvérvárosi kezdeményezések számának növelése
 Fokozott tudatosság, oktatás és a regionális stratégiák fejlesztése a környezetvédelem, az éghajlatváltozás és a
fenntartható fejlődés területén
 Az idegenforgalom diverzifikálása a regionális termékek és szolgáltatások köre és minősége javításával
Társadalmi fejlődés
 A toleráns és befogadó gondolkodásmód előmozdítása a társadalomban, a kisebbségek védelme
 Mélyebb generációk közötti megértés és párbeszéd
 Javított regionális stratégia és politika a demográfiai és egyéb társadalmi és gazdasági kihívásokra
 Fokozott tudatosság és gyakorlat az egészséges és aktív életmódról, valamint a kábítószer-visszaélések csökkentése

Beadás
határideje:
Támogatás
mértéke
összege:

Február 1, június 1 és október 1
Az Alap fedezheti az egyes pályázatokban becsült összes projektköltségeket, de választhat konkrét eredményeket is, amelyeket
támogat. Az Alaptól eltérő szereplők kiegészítő támogatását erősen ösztönzik - legyen az anyagi (a pályázó, a partnerek és /
vagy más adományozók vagy szponzorok pénzügyi hozzájárulása) vagy nem pénzügyi jellegű (a pályázó vagy partnerek
és
inkind hozzájárulása, például önkéntes munka vagy saját helyiségek használata stb.). A projekt költségvetésének
realisztikusnak kell lennie, és tiszteletben kell tartania az ár-érték arány elvét. Az Alap által támogatott valamennyi projektet,
amelynek költségvetése meghaladja a 10 000 eurót, auditálni kell.
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