
Kód Pályázat címe Kedvezményezettek

Keretössze

g

(Mrd Ft)

Támogatás 

összege

Támogatás 

mértéke

Beadási határidő/

megjelenés ideje
Támogatás célja, támogatható tevékenység

társadalmi szervezet (CSO);

valamint állami intézmények;

magánvállalkozók, vállalatok (különösen 

innovációs és induló vállalkozások), 

amennyiben a projekt nonprofit jellegű.

n.a.

A támogatási 

összegek a projekt 

méretétől és 

hatókörétől függően 

változnak. A 

támogatott projektek 

átlagos támogatása 

2019-ben körülbelül 

20 000 euró volt.

max. 100%

A pályázatok benyújtására 

rendszeresen évente három 

alkalommal van lehetőség:

2020. február 1.

2020. június 1.

2020. október 1.

Az Alap célja a visegrádi országok közötti civil kapcsolatok fejlesztése,

hogy megkönnyítse és elősegítse a V4 országok (Magyarország,

Csehország, Lengyelország, Szlovákia) és más országok, (különösen,

de nem kizárólag kelet-európai, nyugat-balkáni nem EU tagországok)

közti szorosabb együttműködését a közös kulturális, tudományos és

oktatási projektek, ifjúsági csereprogramok, határokon átnyúló

projektek és az idegenforgalom terén.

társadalmi szervezet (CSO);

valamint állami intézmények;

magánvállalkozók, vállalatok (különösen 

innovációs és induló vállalkozások), 

amennyiben a projekt nonprofit jellegű.

n.a.

A támogatási 

összegek a projekt 

méretétől és 

hatókörétől függően 

változnak. A 

támogatott projektek 

átlagos támogatása 

2019-ben körülbelül 

20 000 euró volt.

max. 100%

A pályázatok benyújtására 

rendszeresen évente három 

alkalommal van lehetőség:

2020. február 1.

2020. június 1.

2020. október 1.

Az Alap célja a visegrádi országok közötti civil kapcsolatok fejlesztése,

hogy megkönnyítse és elősegítse a V4 országok (Magyarország,

Csehország, Lengyelország, Szlovákia) és más országok, (különösen,

de nem kizárólag kelet-európai, nyugat-balkáni nem EU tagországok)

közti szorosabb együttműködését a közös kulturális, tudományos és

oktatási projektek, ifjúsági csereprogramok, határokon átnyúló

projektek és az idegenforgalom terén.

társadalmi szervezet (CSO);

valamint állami intézmények;

magánvállalkozók, vállalatok (különösen 

innovációs és induló vállalkozások), 

amennyiben a projekt nonprofit jellegű.

n.a.

A támogatási 

összegek a projekt 

méretétől és 

hatókörétől függően 

változnak. A 

támogatott projektek 

átlagos támogatása 

2019-ben körülbelül 

40 000 euró volt.

max. 100%

A pályázatok benyújtására 

rendszeresen évente három 

alkalommal van lehetőség:

2020. február 1.

2020. június 1.

2020. október 1.

Az Alap célja a visegrádi országok közötti civil kapcsolatok fejlesztése,

hogy megkönnyítse és elősegítse a V4 országok (Magyarország,

Csehország, Lengyelország, Szlovákia) és más országok, (különösen,

de nem kizárólag kelet-európai, nyugat-balkáni nem EU tagországok)

közti szorosabb együttműködését a közös kulturális, tudományos és

oktatási projektek, ifjúsági csereprogramok, határokon átnyúló

projektek és az idegenforgalom terén.

EIC-FTI-2018-2020 Innovációs projektek felgyorsítása

kutatóközpont), 

középvállalkozás,

intézmény), 

szövetkezet)

3 millió euró n.a.

for-profit: 

70%

non-profit: 

100%

2020. október 27-ig 

Európának radikálisabb, piacgeneráló innovációra van szüksége a

termelékenység és a nemzetközi versenyképesség javítása, valamint

új munkahelyek és magasabb életszínvonal elérése érdekében.

Ezeknek az újításoknak meg kell felelniük a felhasználók és az

ügyfelek igényeinek, és fenntartható módon kell kezelniük a társadalmi,

technológiai és üzleti kihívásokat. A javasolt projekteknek képesnek

kell lenniük a formabontó, korszakalkotó innovációra és a gyors

infokommunikációs piacra jutásra.

International Visegrad Fund (IVF) - Nemzetközi Visegrádi Alap

Strategic Grants 2020

Országos

Konvergencia-régió

Közép-magyarországi régió

Nemzetközi

International Visegrad Fund (IVF) - Nemzetközi Visegrádi Alap

Visegrad Grants 2020

International Visegrad Fund (IVF) - Nemzetközi Visegrádi Alap

Visegrad+ Grants 2020


