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Co je cílem programu “Společně za sny 2020“? 

Grantový program „Společně za sny 2020“ společnosti Hyundai Motor Manufacturing 

Czech s.r.o. (HMMC) má za cíl finančně podpořit rozvoj mladých talentů ve věku 12 – 21 

let v Moravskoslezském kraji.   

 

Které oblasti budou podpořeny? 

1. Umělecká:  

 hudební obory  

 výtvarné obory  

 literární obory  

 filmové obory  

2. Přírodovědná: 

 všechny přírodovědné obory     

3. Design a technologie: 

 soutěže  

 výstavy  

4. Vzdělávací stáže a stipendia: 

 pro školáky  

 pro středoškoláky 

 pro vysokoškoláky 

 

Jaké jsou podmínky? 

 Žadatelem mohou být pouze studenti ve věku 12 – 21 let.  

 Žadatel musí mít trvalý pobyt v Moravskoslezském kraji.  

 Podpořený projekt musí být realizován v roce 2021.  

 Příjemce grantu je povinen uvádět ve všech materiálech a při všech příležitostech 

název poskytovatele příspěvku a jeho logo (HMMC + logo HMMC). 

 V případě, že příjemce má účet na sociálních sítích, zavazuje se také na svých 

stránkách a případných fotkách označit poskytovatele příspěvku: Facebook 

(Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o), Instagram (#hyundainosovice). 

 Projekt je nutno realizovat a financovat do 31. 12. 2021. 

 Finanční prostředky lze použít na účastnické poplatky, náklady spojené s účastí 

v soutěžích (doprava, ubytování), vybavení a potřebný materiál k realizaci díla. 
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O jakou částku mohu požádat? 

 Výše finančního příspěvku na jeden projekt v rámci grantového programu činí 

25 000 Kč. 

 V prvním ročníku tohoto grantového programu vyberou zaměstnanci HMMC 
prostřednictvím hlasování na zaměstnaneckém portálu Hyundai+  dva projekty, 
které podpoříme celkovou částkou 50 000 Kč. 
 

Jaký bude časový harmonogram? 

1. 10. 2020 Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí 

1. – 30. 10. 2020 Možná konzultace projektů s administrátorem a příjem žádostí 

31. 10. 2020  Uzávěrka pro příjem žádostí 

2. – 10. 11. 2020 Kontrola žádostí a příprava podkladů pro hlasování  

11. – 13. 11. 2020 Výběrové řízení – komise, která doporučí 10 projektů k podpoře  

16. – 22. 11. 2020 Hlasování zaměstnanců HMMC na zaměstnaneckém portále  

23. 11. 2020 Vyhlášení dvou vítězných projektů  

23. – 28. 11. 2020 Podpis smluv 

1. – 15. 12. 2020 Platby  

1. 1. – 31. 12. 2021 Realizace projektů a zaslání závěrečného vyhodnocení 

 

Jak mám postupovat? 

Žádost o grantový příspěvek lze podat pouze elektronicky a to na webových 

stránkách společnosti HMMC: www.hyundai-motor.cz/granty.  

 Přijatá žádost bude obratem potvrzena e-mailovou zprávou na e-mail žadatele.  

V případě, že neobdržíte e-mailové potvrzení, obratem nás kontaktujte na níže 

uvedených kontaktech.  

 Žadatelé budou informování o stavu svých žádostí dle časového 

harmonogramu. 

 

Co musí žádost obsahovat?  

Každá podaná žádost musí obsahovat: 

 povinné informace – všechna textová pole grantového formuláře jsou povinná 

a je potřeba je vyplnit  

 fotografii – k žádosti je potřeba přiložit Vaši fotografii (nejlépe foto žadatele 

dokumentující vztah k odvětví, např. – vlastní foto s hudebním nástrojem,  
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s kamerou, designovým výrobkem, atd). Fotografii můžete vložit ve formátu .jgp 

nebo .png v maximální velikosti 2 MB 

 motivační video – žadatel musí nahrát krátké video, kde představí sebe a svůj 

projekt. Video musí být nahráno např. na kanál Youtube, kde si jej administrátor 

stáhne pro další prezentaci. Video nesmí být delší než dvě minuty (doporučená 

délka je do 1 minuty). Do formuláře vložte pouze odkaz na video.  

 doporučující dopis – žadatel musí přiložit dopis svého mentora (učitele, 

vedoucího), ve kterém popíše, proč by měl být student podpořen. Dopis může 

být vložen pouze ve formátu .pdf a v maximální velikosti 2 MB.  

 

Kde najdu formulář žádosti a další dokumenty? 

Žádost o grantový příspěvek najdete na webových stránkách společnosti HMMC: 

www.hyundai-motor.cz/granty do termínu 31. 10. 2020.  

 

Kdo bude hodnotit projekty a podle jakých pravidel? 

Výběr dvou vítězných žadatelů proběhne ve dvou kolech. 

 V prvním kole budou grantovou komisí známkově hodnoceny všechny přijaté 

žádosti, které splní formální náležitosti. Nejlepších 6 žádostí postoupí do 

druhého kola. Grantová komise bude osmičlenná (4 zaměstnanci Administrativní 

divize a 4 zaměstnanci z divize Výroba).  

 Ve  druhém kole, do kterého postoupí 6 žadatelů, budou moci hlasovat všichni 

kmenoví i agenturní zaměstnanci HMMC. Hlasování proběhne prostřednictvím 

zaměstnaneckého portálu Hyndai+, kdy každý zaměstnanec, bude moci 

hlasovat pouze jednou. Dva projekty s největším počtem bodů budou vybrány 

k finanční podpoře HMMC.  

 

Vyúčtování grantového poskytnuté finanční podpory?  

Žadatel předloží účetní doklady k realizovanému projektu do výše poskytnuté 

finanční podpory nejpozději do 31. 12. 2020. 
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Často kladené dotazy? 

Co lze zahrnout do uznatelných nákladů? 

 účastnický poplatek 

 náklady na dopravu  

 náklady na ubytování  

 náklady na materiál, vybavení a pomůcky  

 náklady za doprovod (je-li potřeba k projektu např. zajištění doprovodu 

pedagoga, mentora a pod.) 

Nejste-li si jistí, doporučujeme náklady konzultovat před podání žádosti.   

Můžu požádat o grant na už započatý projekt? 

 Ano, lze zažádat na určitou fázi projektu či na dokončení určité fáze. Prosíme o 

přesnější specifikaci v žádosti (aktuální stav, další fáze, na kterou žádáte 

příspěvek). 

Poskytuje HMMC poutač s firemním logem? 

 Ano, úspěšní žadatelé si mohou u Barbory Hermanové, oddělení interní 

komunikace, zapůjčit reklamní poutač, banner HMMC sloužící k propagaci 

poskytovatele příspěvku.  

 

Jak nejlépe popsat svůj projekt?  

Aby měl váš projekt šanci na úspěch, doporučujeme zodpovědět si následující otázky:   

 Dal/a jsem si záležet s přípravou každé jeho části včetně natočení videa a 

pořízení fotografie, která zaujme? 

 Je napsaný tak, že zaujme odborné hodnotitele? 

 

Kdo mi s projekty poradí? 

Blanka Smékalová, která je zodpovědná za grantový program, je Vám k dispozici ke 

konzultaci a dotazům od pondělí do pátku (7:00 – 15:30 hod.), tel.: 596 141 660, 

e-mail: granty@hyundai-motor.cz . 

mailto:granty@hyundai-motor.cz

