
 

 

Prohlášení ministrů zahraničních věcí České republiky, Maďarska, 
Polské republiky a Slovenské republiky k 20. výročí Mezinárodního 

visegrádského fondu (MVF) 

 

V tomto roce 2020 slaví Visegrádská skupina (V4) 20. výročí založení 
Mezinárodního visegrádského fondu se sídlem v Bratislavě. Jedná se o nejvýznamnější 
společnou organizaci v rámci V4 a s odstupem času se ukazuje, že úspěšné fungování 
Mezinárodního visegrádského fondu svědčí jak o životaschopnosti Visegrádské 
skupiny jako platformy ke sdílení občanských, kulturních, vědeckých, vzdělávacích a 
inovativních koncepcí, tak o užitečnosti  V4 jako prostoru vzájemné důvěry pro výměnu 
a šíření nápadů, názorů a neprobádaných myšlenek opravdu přímým a otevřeným 
„evropským“ způsobem.  

Mezinárodní visegrádský fond dosud podpořil na 6000 grantových projektů a 
stipendia na téměř 4500 semestrů v celkové hodnotě více než 96 milionů eur díky 
významným příspěvkům čtyř zakládajících států.  

Společným cílem těchto projektů je dávat dohromady lidi nejen v regionu V4, 
ale také ve společném světadíle Evropě, a tím přispívat obecně k procesu evropské 
integrace. 

 Ke splnění těchto cílů soudržnosti přijal Mezinárodní visegrádský fond grantové 
programy zaměřené na prosazování regionální spolupráce a solidarity v rámci V4, 
jakož i ve vztahu k jiným zemím, zejména v sousedních partnerských regionech 
Západního Balkánu a Východního partnerství.   

Účinné, srozumitelné a nebyrokratické fungování Mezinárodního 
visegrádského fondu a jeho sekretariátu umožnilo, že se Fond stal za léta své existence 
zavedeným subjektem a mezinárodně respektovaným partnerem.  Při této příležitosti 
oceňujeme všechny výkonné ředitele a členy sekretariátu Fondu, kteří se v minulých 
dvaceti letech zasloužili o současnou vysokou prestiž Fondu, na kterou jsou jeho 
zakladatelé hrdí a kterou hodlají nadále zvyšovat.  

Země V4 potvrzují svůj závazek podporovat poslání Mezinárodního 
visegrádského fondu, kterým je podpora občanského rozměru spolupráce V 4 v širším 
evropském rámci a prohlubování vzájemné důvěry a porozumění v regionu V4, který 
je nedílnou a sjednocující součástí Evropské unie, a snaha být seriózním, iniciativním 
a úspěšným partnerem v rámci Evropské unie i za jejími hranicemi.    

 


