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Informacja Centrum Wsparcia Nauki z dnia 23 marca 2022 r. 

 
 

w sprawie: składania wniosków o finansowanie projektów w ramach 

konkursu ogłoszonego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki  
Visegrad 4 Ukraine.  

 
 

Celem konkursu ogłoszonego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki  
Visegrad 4 Ukraine jest pomoc w łagodzeniu skutków wojny dla uchodźców 

przybywających z Ukrainy/mieszkających w krajach V4 (grupy wyszehradzkiej).  

 
Konkursu obejmuje poniższe obszary: 
1) Usługi i pomoc społeczna i psychologiczna (w tym pomoc medialna, pomoc 

zastępcza, budowanie zdolności do pracy socjalnej, rozwój infrastruktury 

społecznej itp.). 
2) Edukacja i szkolenia (zapewnienie miejsc w przedszkolach i szkołach, integracja 

dzieci, osób starszych i grup szczególnie wrażliwych, kursy językowe i szkolenia 
w zakresie innych odpowiednich umiejętności itp.). 

3) Zajęcia w czasie wolnym dla dorosłych i dzieci (wycieczki, zajęcia i imprezy 

kulturalne, sport i inne odpowiednie zajęcia). 
4) Zatrudnienie (szkolenia i kursy zawodowe dla poszczególnych zawodów i branż, 

wsparcie w poszukiwaniu pracy, integracja w lokalnym środowisku pracy). 
5) Poprawa warunków życia grup wrażliwych (np. osób niepełnosprawnych 

fizycznie lub umysłowo, mniejszości, rodzin wielodzietnych). 
6) Inne działania istotne w warunkach lokalnych. 

 

Nabór wniosków trwa do 1 maja 2022 r.  
 

Warunki i zasady aplikowania w ramach konkursu dostępne są na stronach: 

• Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego:  
https://www.visegradfund.org/news/visegrad-4-ukraine/ 

• Centrum Wsparcia Nauki: www.cwn.uj.edu.pl zakładka „Otwarte konkursy”  

→ „Inne konkursy zagraniczne” 

 

Zasady aplikowania:  

• Do konkursu może przystąpić każdy podmiot prawny (z wyłączeniem instytucji 
administracji państwowej oraz osób fizycznych) z Polski, Czech, Węgier, Słowacji 

i Ukrainy. Nie jest wymagane partnerstwo z innym podmiotem.  

• Realizacja projektu musi zakończyć się do grudnia 2022 r.  

• Dziekan lub Dyrektor/Kierownik innej jednostki organizacyjnej podejmują 
decyzję co do zakresu przedmiotowego wniosku z zastrzeżeniem, że w konkursie 

Visegrad 4 Ukraine możliwe jest złożenie jako tylko 1 wniosku przez 

daną Jednostkę UJ. 

• Jednostka UJ zgłasza do CWN jeden wniosek wskazany przez Kierownika 
jednostki organizacyjnej UJ (tj. Dziekana lub Dyrektora/Kierownika innej 

jednostki organizacyjnej) w którym pełni rolę Lidera.  
 

Zasady finansowania: 

• Dofinansowanie może wynosić 100% zaplanowanych w budżecie projektu 
kosztów.  

• Koszty pośrednie nie mogą stanowić więcej niż 20% kosztów projektu.  

• Preferowane będą projekty o wartości 20 000 EURO. 

 

http://www.cwn.uj.edu.pl/


  

Forma składania wniosków: 

Wniosek należy złożyć w języku angielskim w formie elektronicznej poprzez stronę 

internetową Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego: 
http://my.visegradfund.org/Account/Login 

 
Zwracamy uwagę, że wysłanie wniosku przez stronę internetową Międzynarodowego 

Funduszu Wyszehradzkiego jest operacją nieodwracalną, uniemożliwiającą 

dokonanie późniejszych zmian.  
 

W związku z powyższym wniosek w formie elektronicznej należy wysłać dopiero po 
uzyskaniu wymaganych akceptacji na Formularzu zgłoszenia projektu 

edukacyjnego/innego oraz podpisów Władz Uczelni na ostatecznej wersji wniosku. 
Informacje o zatwierdzeniu wniosku przez Władze UJ zostaną przekazane przez 

opiekuna konkursu w CWN. 

 
Regulacje wewnętrzne UJ: 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 56 Rektora UJ z 11 lipca 2016 roku w sprawie: 
Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie 
Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych jednostki 

zainteresowane udziałem w konkursie proszę o przekazanie do CWN: 

• do dnia 20 kwietnia 2022 r. 
o roboczej wersji wniosku (wersja elektroniczna przesłana w postaci pliku 

PDF na adres opiekuna konkursu w CWN), w celu sprawdzenia i weryfikacji 
pod względem formalnym; 

o Formularza zgłoszenia projektu edukacyjnego/innego oraz 
Formularza kwalifikowalności podatku VAT. Formularze należy 

wypełnić i złożyć w systemie elektronicznym Strefa Projektów UJ 

dostępnym na stronie: https://strefaprojektow.uj.edu.pl/;   

• do dnia 27 kwietnia 2022 r. ostatecznej wersji wniosku (wersja 
elektroniczna przesłana w postaci pliku PDF na adres opiekuna konkursu  

w CWN, opatrzonych elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub wersja 
papierowa z podpisami) – wymagane podpisy: kierownik projektu oraz 

Kierownik jednostki organizacyjnej UJ (tj. Dziekan lub Dyrektor/Kierownik innej 

jednostki organizacyjnej) w której realizowany będzie projekt. 
 

Fundusz będzie oceniał wnioski na bieżąco do momentu wyczerpania 
środków finansowych przeznaczonych na konkurs.  

 
W przypadku pytań lub wątpliwości w zakresie przygotowania wniosku zachęcam do 

kontaktu z opiekunem konkursu w CWN p. Agatą Pik, tel. 12 663 38 42, 

agata.pik@uj.edu.pl 
 

 
 

 

http://www.cawp.uj.edu.pl/documents/102715934/1471134f-35ca-47c6-87c5-2db163b88d60
https://strefaprojektow.uj.edu.pl/
mailto:agata.pik@uj.edu.pl

