Europa dla Obywateli
Erasmus+
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Program "Europa dla obywateli"
Cele ogólne
●

rozwijanie obywatelstwa europejskiego poprzez umożliwienie współpracy i uczestnictwa w budowaniu
demokratycznej, różnorodnej kulturowo, otwartej na świat Europy

●

rozwijanie poczucia tożsamości europejskiej opartej na wspólnych wartościach, historii i kulturze

●

umacnianie poczucia odpowiedzialności za UE wśród obywateli

●

pogłębianie tolerancji i wzajemnego zrozumienia między obywatelami Europy

Cele szczegółowe – realizowane na poziomie ponadnarodowym:
●

●

●

●

gromadzenie członków społeczności lokalnych z całej Europy w celu wymiany doświadczeń, opinii i
wartości;
wspieranie działań, debat i refleksji na temat obywatelstwa europejskiego i demokracji przy współpracy z
europejskimi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego;
przybliżanie Europy obywatelom poprzez propagowanie europejskich wartości i osiągnięć z zachowaniem
pamięci o jej historii;
zachęcanie obywateli i organizacji obywatelskich we wszystkich krajach do wzajemnych kontaktów,
umacniających dialog międzykulturowy (jedność w różnorodności), budowanie więzi między obywatelami
„starej” UE a nowymi członkami UE

Działanie 1 - Poddziałanie 1.1 – Spotkania mieszkańców
miast
partnerskich
Cel i rodzaj działań
W spotkaniach mieszkańców miast partnerskich uczestniczyć powinno szerokie grono obywateli z miast
partnerskich wykorzystujących partnerstwo pomiędzy władzami miejskimi do poprawy relacji i wzajemnego
zrozumienia pomiędzy obywatelami krajów biorących udział w projekcie.
Przy ocenie projektów oczekuje się, że projekty dotyczące spotkań mieszkańców miast partnerskich:
●

będą doświadczeniem aktywnego uczestnictwa obywatelskiego na szczeblu lokalnym na podstawie
usystematyzowanej współpracy ze społeczeństwem obywatelskim. Cel ten można osiągnąć poprzez
zaangażowanie lokalnej społeczności w planowanie i wdrażanie projektu, zachęcenie do uczestnictwa
obywatelskiego w pracę wolontariacką, a także wyznaczanie uczestnikom aktywnej roli w wydarzeniach i
przygotowaniach do projektu;

●

zachęcą obywateli do większego zaangażowania na szczeblu europejskim, przyczyniając się do rozwoju
aktywnego obywatelstwa europejskiego. Cel ten można osiągnąć na przykład poprzez przekazanie informacji
na temat uczestnictwa obywateli europejskich w demokratycznym życiu UE, działanie na rzecz aktywnego
uczestnictwa obywateli w życiu publicznym i politycznym;

●

wzmocnią zaangażowanie uczestników w integrację europejską. Cel ten można osiągnąć poprzez wymianę
opinii i doświadczeń w powiązaniu z priorytetami Programu, wspólne poszukiwanie konkretnych korzyści
wynikających ze współpracy międzynarodowej oraz odkrywanie i upamiętnianie wspólnego dziedzictwa
kulturowego w Europie.

Liczba partnerów
●

W projekcie mogą wziąć udział przedstawiciele co najmniej
2 krajów uczestniczących, choć preferowane są projekty
multilateralne.
Uczestnicy

●

●

●

W projekcie musi wziąć udział minimum 25 zaproszonych –
zagranicznych uczestników.
"Zaproszeni uczestnicy" oznaczają międzynarodowych
uczestników reprezentujących instytucje i organizacje
partnerskie w projekcie.
Przedstawiciele samorządu lub urzędnicy nie mogą stanowić
więcej niż połowy delegacji.

Miejsce i czas trwania projektów

●

●

●

Działania muszą być przeprowadzone w jednym z krajów
kwalifikujących się do Programu, które uczestniczą w projekcie.
Ważnym jest, aby instytucje i organizacje partnerskie biorące
udział w projekcie brały czynny udział w przygotowaniach oraz
wydarzeniach w kraju goszczącym. Lider projektu
odpowiedzialny jest za przygotowanie wniosku aplikacyjnego
zawierającego podział obowiązków pomiędzy organizactora, a
wszystkie instytucje partnerskie.
Maksymalny czas trwania spotkania to 21 dni. Spotkanie może
odbyć się w danym mieście/gminie tylko raz w roku.

Wysokość dotacji
●

Minimalna kwota dotacji na projekt: 5 000 EUR

●

Maksymalna kwota dotacji na projekt: 25 000 EUR

●

Kwotę dotacji oblicza się na podstawie finansowania według kwot ryczałtowych,
w zależności ilość zaproszonych uczestników zagranicznych.
Mimo kalkulacji obliczanych na podstawie uczestników zagranicznych,
finansowanie według kwot ryczałtowych mogą być stosowane do pokrycia
kosztów związanych ze spotkaniami, tj. kosztów przygotowania, organizacji,
zakwaterowania uczestników i podróży, wszystkich uczestników.
Nowy system kwot ryczałtowych opiera się wyłącznie na liczbie zaproszonych
uczestników (ustalonej w „transzach”) i liczbie dni. Te same parametry
obowiązują w odniesieniu do wszystkich państw uczestniczących w programie.

Kwoty ryczałtowe

Działanie 1 - Poddziałanie 1.2 – Sieci miast partnerskich
Tworzenie sieci miast partnerskich ma na celu zapewnianie usystematyzowanej, intensywnej i
wielowymiarowej współpracy między miastami partnerskimi.
Program wspiera rozwój takich sieci, które mają znaczenie w kontekście zapewnienia
usystematyzowanej, intensywnej, wielowymiarowej współpracy pomiędzy miastami partnerskimi.
Szczególnie wysoko oceniane są sieci współpracy międzysektorowej: samorządów, organizacji
pozarządowych, instytucji kultury, instytucji edukacyjnych czy muzeów.

Projekty realizowane w ramach Poddziałania 1.2 powinny opierać się na następujących założeniach:
●

●

●

●

prowadzenie dyskusji i wymiana dobrych praktyk w obszarze wdrażania rozmaitych działań
politycznych;
długotrwała współpraca tematyczna – podtrzymywanie silnych więzi pomiędzy miastami partnerskimi;
projekty łączące w sobie wiele działań w ramach tego samego tematu (spotkania obywateli, warsztaty,
konferencje);
tworzenie narzędzi komunikacyjnych upowszechniających rezultaty działań;

●

określona grupa docelowa, dla której wybrana tematyka ma szczególne znaczenie;

●

stworzona sieć stanowi fundament dla przyszłych inicjatyw i trwałej współpracy miast partnerskich

Liczba partnerów
W projekcie mogą wziąć udział przedstawiciele co najmniej
4 krajów uczestniczących, z których co najmniej 1 jest
państwem członkowskim UE.
Uczestnicy
●

●

●

w projekcie musi uczestniczyć co najmniej 30 uczestników
zagranicznych z zaproszonych miast;
co najmniej 30% uczestników każdego wydarzenia musi
pochodzić z innego kraju niż kraj będący gospodarzem
wydarzenia;
W wydarzeniach powinni uczestniczyć przedstawiciele
różnorodnych środowisk i instytucji.

Miejsce i czas trwania projektów
Działania muszą zostać zorganizowane w jednym z krajów
uczestniczących w projekcie, każde wydarzenie może odbyć się w
innym z krajów uczestniczących.
●

Należy przewidzieć co najmniej 3 wydarzenia na 1 projekt.

●

Maksymalny czas każdego wydarzenia wynosi 21 dni.

●

Maksymalny czas trwania projektu wynosi 24 miesiące.

●

Wysokość dotacji
●

Minimalna kwota dotacji wynosi 10 000 €

●

Maksymalna kwota dotacji wynosi 150 000 €
Dotacje na „narzędzia komunikacyjne”: publikację; płytę DVD/CD;
stronę internetową

●

●

kwota ryczałtowa
komunikacyjnych

na

każdy

z

trzech

rodzajów

narzędzi

max. 10 000 € na projekt (maksymalnie dwa narzędzia tego samego
rodzaju)
Dotacje na koszty koordynacji:

●

kwota ryczałtowa: 500 € rok/partner; maksymalnie: 15 000 €

Erasmus +
Cel ogólny
Program Erasmus+ przyczynia się do:
 osiągnięcia celów strategii „Europa 2020”, w tym wyznaczonego w niej głównego celu w
dziedzinie edukacji;
 osiągnięcia celów strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i
szkolenia („ET 2020”);
 zrównoważonego rozwoju krajów partnerskich w dziedzinie szkolnictwa wyższego;
 promowania europejskich wartości.
Wymiar międzynarodowy
W dziedzinie szkolnictwa wyższego w ramach Erasmus+ wspierane będą następujące główne
akcje ukierunkowane na współpracę z krajami partnerskimi:
 międzynarodowa mobilność poszczególnych osób w celu uzyskania punktów
zaliczeniowych oraz wspólne studia magisterskie(w ramach Akcji 1) promujące mobilność osób
uczących się;
 wsparcie dialogu politycznego(w ramach Akcji 3) mającego na celu zwiększanie atrakcyjności i
promocję;

Całkowity budżet przeznaczony na program Erasmus+ wynosi 1 736,3
mln EUR:
Kształcenie i szkolenie
Młodzież

1 536,5 mln EUR
171,7 mln EUR

Poziom przyznanych dotacji oraz czas trwania projektów są różne w
zależności od takich czynników, jak rodzaj projektu i liczba
zaangażowanych partnerów.
Termin składania wniosków
Mobilność osób wyłącznie w dziedzinach związanych z młodzieżą – 1
października 2015
Spotkanie młodych ludzi z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie
kierunków polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą – 1
października 2015

1. AKCJA 1:MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA OSÓB

W ramach tej akcji kluczowej wspiera się:
- projekty w zakresie mobilności w dziedzinie kształcenia,
szkolenia i młodzieży
- wydarzenia na dużą skalę w ramach wolontariatu
europejskiego;
- dyplomy wspólnych studiów magisterskich;
- gwarancje kredytowe dla studentów studiów magisterskich.

1.1 PROJEKTY W ZAKRESIE MOBILNOŚCI STUDENTÓW
SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Liczba partnerów
Krajowe konsorcjum na rzecz mobilności musi składać się co najmniej z
trzech kwalifikujących się organizacji uczestniczących, w tym z dwóch
wysyłających instytucji szkolnictwa wyższego.
Uczestnicy
Studenci zarejestrowani w instytucji szkolnictwa wyższego i przyjęci na
studia kończące się uzyskaniem uznawanego stopnia naukowego lub
innego uznawanego poświadczenia odbycia edukacji w szkole wyższej.
W przypadku mobilności w celu studiowania studenci muszą być przyjęci
co najmniej na drugi rok studiów w ramach szkolnictwa wyższego.
Niedawni absolwenci szkolnictwa wyższego mogą uczestniczyć w
stażach.

Miejsce i czas trwania
Studenci muszą prowadzić swoje działania związane z mobilnością
w kraju uczestniczącym w programie innym niż kraj organizacji
wysyłającej i kraj zamieszkania.
Okresy studiów: od 3 do 12 miesięcy (w tym okres stażu
uzupełniającego, jeśli jest on planowany).
Staże:od 2 do 12 miesięcy.
Jeden student może otrzymać dofinansowanie na okres mobilności o
łącznym maksymalnym czasie trwania do 12 miesięcy na każdy
stopień studiów niezależnie od liczby i rodzajów działań w zakresie
mobilności:
Czas trwania stażu w przypadku niedawnych absolwentów wynosi
maksymalnie 12 miesięcy cyklu, w którym składają oni wniosek o
staż.

1.2 PROJEKT MOBILNOŚCIOSÓB UCZĄCYCH SIĘ W RAMACH
KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO
Liczba partnerów
Działanie w zakresie mobilności ma charakter transnarodowy i biorą w nim udział co
najmniej dwie organizacje uczestniczące z różnych krajów.
W przypadku projektów przedstawianych przez krajowe konsorcjum kształcenia i
szkolenia zawodowego wszyscy członkowie konsorcjum muszą pochodzić z tego
samego kraju uczestniczącego w programie. W skład konsorcjum muszą wchodzić co
najmniej 3 organizacje kształcenia i szkolenia zawodowego.
Uczestnicy
Praktykanci lub osoby uczące się w trybie kształcenia i szkolenia zawodowego
pochodzący z kraju będącego siedzibą organizacji wysyłającej.
Niedawni absolwenci szkoły lub przedsiębiorstwa kształcenia i szkolenia zawodowego
(tj. byli praktykanci) również mogą uczestniczyć w działaniu. Niedawni absolwenci
muszą podjąć praktyki za granicą w ciągu jednego roku od zakończenia nauki.
Miejsce
Uczestnicy muszą prowadzić swoje działania w zakresie mobilności za granicą w innym
kraju uczestniczącym w programie.
Czas trwania
Od 2 tygodni do 12 miesięcy.

1.3 PROJEKT MOBILNOŚCIOSÓB MŁODYCH
Liczba Partnerów
Działanie w zakresie mobilności ma charakter transnarodowy i biorąw nim udział co najmniej dwie organizacje
uczestniczące (organizacja wysyłająca i przyjmująca) z różnych krajów.
Działania w krajach uczestniczących w programie: wszystkie organizacje uczestniczące muszą pochodzić z kraju
uczestniczącego w programie.
Działania prowadzone z krajami partnerskimi sąsiadującymi z UE: w działaniu musi brać udział co najmniej
jedna organizacja uczestnicząca z kraju uczestniczącego w programie i jedna organizacja uczestnicząca z kraju
partnerskiego sąsiadującego z UE.
Uczestnicy
Wymiana młodzieży
Osoby młode w wieku od 13 do 30 lat z krajów, w których siedzibę mają organizacje wysyłające i przyjmujące.
Minimum 16 i maksymalnie 60 uczestników (nie uwzględniając liderów grupy).
Minimum 4 uczestników na grupę (nie uwzględniając liderów grupy).
Każda grupa krajowa musi posiadać co najmniej jednego lidera grupy.
Wolontariat europejski
Osoby młode w wieku od 17 do 30 lat z kraju, w którym siedzibę ma organizacja wysyłająca.
Wolontariusz może wziąć udział jedynie w jednym wolontariacie europejskim.
Wyjątek:wolontariusze, którzy realizowali działanie w ramach wolontariatu europejskiego trwające maksymalnie 2
miesiące mogą wziąć udział w dodatkowym wolontariacie europejskim.
Maksymalnie 30 wolontariuszy na cały projekt.

Miejsce i czas trwania
Wymiana młodzieży
Działanie musi być prowadzone w kraju jednej z organizacji uczestniczących.
Od 5 do 21 dni, z wyłączeniem czasu podróży.
Wolontariat europejski
Wolontariusz z kraju uczestniczącego w programie musi prowadzić swoje działanie
w innym kraju uczestniczącym w programie lub w kraju partnerskim sąsiadującym z
UE.
Wolontariusz z kraju partnerskiego sąsiadującego z UE musi prowadzić swoje
działanie w kraju uczestniczącym w programie.
Od 2 do 12 miesięcy. Aby ułatwić organizacji przeprowadzenie szkolenia po przyjeździe
na miejsce, działanie musi się rozpocząć na początku miesiąca (tj. w ciągu pierwszych
siedmiu dni miesiąca).
W przypadku wolontariatu europejskiego angażującego co najmniej 10 wolontariuszy
lub osoby młode o mniejszych szansach, działanie może trwać od 2 tygodni do 12
miesięcy.

2.1 WYDARZENIA NA DUŻĄ SKALĘ W RAMACH WOLONTARIATU
EUROPEJSKIEGO
Uczestnicy
Osoby młode w wieku 17–30 lat z kraju uczestniczącego w programie (z wyjątkiem
kraju, w którym realizowany jest projekt) lub z kraju partnerskiego sąsiadującego z UE.
Wolontariusz może wziąć udział tylko w jednym dużym projekcie w ramach
wolontariatu europejskiego w trakcie trwania programu Erasmus+.
Minimum 30 wolontariuszy.
Miejsce
Realizacja dużego projektu w ramach wolontariatu europejskiego musi mieć miejsce w
kraju uczestniczącym w programie, w którym odbywa się wydarzenie
europejskie/międzynarodowe na rzecz młodzieży, kultury lub sportu.
Czas trwania
Od 14 dni do 2 miesięcy, z wyłączeniem czasu podróży.
Wysokośc dotacji
Maksymalne dofinansowanie przyznane na realizację wydarzenia na dużą skalę w
ramach wolontariatu europejskiego: 200 000 EUR

3.1 WSPÓLNE STUDIA MAGISTERSKIE
Liczba partnerów
Wspólne studia magisterskie mają charakter transnarodowy i uczestniczą w nich w charakterze
pełnoprawnych partnerów instytucje szkolnictwa wyższego z co najmniej trzech różnych
krajów uczestniczących w programie.
Uczestnicy
Studenci studiów magisterskich, kadra organizacji uczestniczących, zaproszeni naukowcy
(prowadzący gościnnie wykłady) z krajów uczestniczących w programie i krajów partnerskich.
Orientacyjnie, w trakcie początkowego okresu finansowania dofinansowanie wspólnych studiów
magisterskich obejmie od 13 do 20 studentów posiadających stypendium i co najmniej 4
zaproszonych naukowców/wykładowców prowadzących gościnnie wykłady, na dany nabór.
Miejsce
Jeden okres wspólnych studiów magisterskich musi mieć miejsce w co najmniej dwóch krajach
uczestniczących w programie należących do konsorcjum.
Czas trwania
Rok przygotowawczy: 1 rok akademicki.
Realizacja programu wspólnych studiów magisterskich: 3 kolejne nabory w ciągu 1 roku
akademickiego lub 2 lat akademickich (60/90/120 ECTS).
Wysokośc dotacji
Na podstawie tych parametrów dofinansowanie wspólnych studiów magisterskich na dany rok
przygotowawczy i trzy nabory studentów wyniesie orientacyjnie od 2 do 3 mln EUR.

4.1 GWARANCJE KREDYTOWE DLA STUDENTÓW
STUDIÓWMAGISTERSKICH

Uczestnicy
Studenci studiów magisterskich, którzy chcą ukończyć pełny program studiów w innym kraju
uczestniczącym w programie, mogą złożyć wniosek o przyznanie kredytu na pokrycie swoich
kosztów.
Ustanowienie instrumentu gwarancji kredytów studenckich umożliwi osobom młodym uzyskanie
dostępu do kredytów w celu pokrycia kosztów ich studiów za granicą w czasie trwania programu
Erasmus+.
Zarządzanie instrumentem na szczeblu UE zostanie powierzone Europejskiemu Funduszowi
Inwestycyjnemu, który jest częścią Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
W następstwie zaproszenia do wyrażenia zainteresowania na szczeblu UE wybrane zostaną
instytucje pośrednictwa finansowego, których zadaniem będzie zarządzanie kredytami studenckim
wspieranymi w ramach programu Erasmus+ w krajach uczestniczących w programie.

2. AKCJA 3: WSPARCIE W REFORMOWANIU POLITYK
Usystematyzowany dialog: spotkanie młodych ludzi z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków
polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą.
Liczba partnerów
Spotkania międzynarodowe: w działaniu tym muszą uczestniczyć co najmniej dwie organizacje uczestniczące z
co najmniej dwóch różnych krajów, z których co najmniej jeden jest krajem uczestniczącym w programie.
Spotkania krajowe: w działaniu tym uczestniczy jedna organizacja z kraju uczestniczącego w programie.
Uczestnicy
Młodzi uczestnicy: osoby młode w wieku od 13 do 30 lat pochodzące z krajów zaangażowanych w realizację
projektu.
W realizację projektu musi być zaangażowanych przynajmniej 30 młodych uczestników.
Miejsce i czas trwania
Projekt musi być realizowany wkraju będącym siedzibą organizacji składającej wniosek.
Wyjątek:w przypadku projektów składanych przez europejskie organizacje pozarządowe działania mogą
odbywać się w dowolnym kraju uczestniczącym w programie zaangażowanym w realizację projektu.
Od 3 do 24 miesięcy.
Wysokośc dotacji
Maksymalna kwota dofinansowania spotkania w ramach usystematyzowanego dialogu wynosi: 50 000 EUR

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
Międzynarodowy
Fundusz
Wyszehradzki
jest
organizacją
międzynarodową, powołaną na podstawie porozumienia między rządami
Polski, Czech, Słowacji i Węgier.
Siedzibą Funduszu jest Bratysława, oficjalnym językiem jest angielski.
Celem działalności Funduszu jest inspirowanie i wspieranie ściślejszej
współpracy pomiędzy krajami Funduszu. Cele te realizowane sa poprzez
wspieranie
wspólnych
projektów
kulturalnych,
naukowych,
edukacyjnych, wymian młodzieżowych i współpracy transgranicznej.
Dostępne granty
Fundusz Wyszehradzki - Małe granty
Fundusz Wyszehradzki - Standardowe Granty
Fundusz Wyszehradzki - Stypendia Naukowe
Fundusz Wyszehradzki – Strategiczne Granty

Małe granty
Program Małych Grantów Funduszu Wyszehradzkiego wspiera finansowo
projekty rozwijające współpracę krajów z Grupy Wyszehradzkiej.
Cele
Celem Funduszu jest wspierania współpracy krajów z Grupy Wyszehradzkiej,
czyli Czech, Węgier, Polski i Słowacji oraz integrację tych państw z Unią
Europejską.
Dofinansowane działania:
1. współpraca kulturalna (np. festiwale, publikacje)
2. współpraca naukowa i badania naukowe (np. konferencje, publikacje,
badania)
3. edukacja (np. seminaria, szkoły letnie)
4. wymiana młodzieży (np. sport, imprezy edukacyjne i kulturalne dla
młodzieży i dzieci)
5. współpraca transgraniczna (np. projekty dwóch państw, które znajdują
się na granicy, w odległości 50 km od granicy)
6. promocja turystyki (np. przewodniki, prezentacje, targi)

Preferowane są projekty, których uczestnicy pochodzą ze wszystkich krajów
Grupy Wyszehradzkiej. W przypadku niewielkich dotacji projekty mogą
obejmować co najmniej trzy podmioty z trzech różnych krajów V4, tylko w
przypadku projektów transgranicznych o grant mogą starać się dwa podmioty.
Budżet projektu nie może obejmować okresu dłuższego niż sześć miesięcy.
Kto może ubiegać się o fundusze:
Wnioski o dofinansowanie projektów mogą składać organizacje i osoby
fizyczne.
Wysokość dofinansowania:
Maksymalna kwota przypadająca na jeden projekt to 6 000 euro. Środki
otrzymane z Funduszu nie mogą przekraczać 80% całkowitych kosztów projektu
(w tym również wkład własny i granty z innych instytucji/organizacji).
Na stronie Funduszu znajduje się również wyszukiwarka partnerów.
Najbliższy termin składania wniosków:
1 czerwca 2015 r.

Standardowe Granty
Program Standardowych Grantów Funduszu Wyszehradzkiego wspiera
finansowo projekty rozwijające współpracę krajów z Grupy Wyszehradzkiej.
Cele:
Celem Funduszu jest wspierania współpracy z krajów Grupy Wyszehradzkiej
oraz integrację tych państw z Unią Europejską.
Dofinansowane działania:
- współpraca kulturalna (n.p. festiwale , publikacje)
- współpraca naukowa i badania naukowe (n.p. konferencje, publikacje,
badania)
- edukacja (n.p. seminaria, szkoły letnie)
- wymiana młodzieży (n.p. sport, imprezy edukacyjne i kulturalne dla
młodzieży i dzieci)
- współpraca transgraniczna (n.p. projekty 2 państw, które znajdują się na
granicy, w odleglości 50 km od granicy)
- promocja turystyki (n.p. przewodniki, prezentacje, targi)

Wysokość dofinansowania:
Kwota wsparcia projektów w ramach programu Standardowych Grantów
wynosi od 6.000 EUR w górę. Środki otrzymane z Funduszu nie mogą
przekraczać 70% całkowitych kosztów projektu (w tym również wkład
własny i granty z innych instytucji/organiacji).
Preferowane są projekty, których uczestnicy pochodzą ze wszystkich
krajów wyszehradzkich. Fundusz nie może rozpatrywać projektów, w
których - prócz kraju wnioskodawcy - organizacyjni partnerzy pochodzą
z mniej niż dwóch innych krajów Grupy. Budżet projektu nie może
obejmować okresu dłuższego niż dwanaście miesięcy.
Na stronie Funduszu znajduje się również wyszukiwarka partnerów.
Terminy nadsyłania wniosków upłynął:
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po
jego ogłoszeniu przez organizatora

Stypendia Naukowe
Program stypendialny Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na studia
podyplomowe i doktoranckie w krajach Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy,
Słowacja i Węgry) .
Dofinansowane działania:
Stypendia Wyszehradzkie przyznawane są na jeden rok akademicki (z możliwością
przedłużenia) w celu odbywania studiów doktoranckich lub podyplomowych oraz
prowadzenia badań naukowych.
Kto może ubiegać się o fundusze:
Stypendia Wyszehradzkie przyznawane są kandydatom realizującym Studia Europejskie
(Visegrad and European Studies) w państwowych szkołach wyższych lub instytutach
naukowych państw Grupy Wyszehradzkiej.
Szczególnie preferowane są studia i badania naukowe dotyczące regionu Europy
Centralnej, ale i inne dyscypliny nie są wyłączone spod stypendium.
Istnieje możliwość uzyskania stypendium wyjazdowego na uczelnie mieszczącą się poza
krajami Grupy Wyszehradzkiej, tu jednak jedyną wspieraną dyscypliną są studia o
tematyce europejskiej.
Wysokość dofinansowania:
Wysokość stypendium to 4 tys. euro dla studenta i 3 tys. euro dla uniwersytetu.
Termin nadsyłania wniosków: 31 stycznia 2016 r. do godziny 12.

Strategiczne Granty
Celem programu jest wspieranie długoterminowych projektów instytucji ze wszystkich
czterech krajów Grupy Wyszehradzkiej. Projekty muszą być zgodne z co najmniej
jednym z priorytetów określonych przez Konferencję Ministrów na dany rok.
Wysokość dofinansowania:
Nie ma maksymalnej kwoty przypadającej na jeden projekt. Środki otrzymane z
Funduszu nie mogą przekraczać 70% całkowitych kosztów projektu (w tym również
wkład własny i granty z innych instytucji/organizacji). Budżet projektu nie może
obejmować okresu dłuższego niż 36 miesięcy.
Priorytety w 2014 roku:
1. Rozwój konkurencyjności gospodarczo-ekonomicznej Regionu Wyszehradzkiego
2. 25. rocznica demokratycznych zmian w Europie Środkowej
3. Rozwój infrastruktury komunikacyjnej Północ-Południe w regionie wyszehradzkim
Termin składania wniosków upłynął: 15 kwietnia 2014 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu
przez organizatora
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Erasmus+: http://erasmusplus.org.pl/
Europa dla obywateli:
http://www.europadlaobywateli.pl/

Fundusz Wyszehradzki:
http://www.eurodesk.pl/nasza-baza/organizacja/PL00100

